
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/5876-03/MDu V Liptovský Mikuláš, dňa 02.12.2019

Stavebník: SUKUPČÁK,s.r.o., IČO: 36 768 499, Drieňová Č. 755/25, 01 04 Žilina
v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o.,Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka L etapa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník SUKUPČÁK,s.r.o., IČO: 36 768 499, Drieňová Č. 755/25, 01 04 Žilina v zastúpení
Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto podal d?‘rn
05.08.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom
Mikuláši žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkěný obytný súbor Nová
Palúdzka I. etapa“ nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KN—C 2099/53, KN—C 2099/336, KN—
C 2099/335, KN—C 2099/334, KN—C 2099/333, KN—C 2099/332, KN—C 2099/337, KN—C 2099/338,
KN—C 2099/225, KN—C 2099/340 v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Na stavbu bob vydané územné rozhodnutie pod č. MsU/URaSP 20 18/8998-063 MDu zo dňa
19.03.2019.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa *117 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 5
písmeno a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa
ustanovenia * 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba „PolyfunkČný obytný súbor Nová Palúdzka L etapa“ nachádzajúcich sa na pozemkoch parc.
Č. KN—C 2099/53, KN—C 2099/336, KN-C 2099/335, KN—C 2099/334, KN—C 2099/333, KN—C
2099/332, KN—C 2099/337, KN—C 2099/338, KN—C 2099/225, KN—C 2099/340 v k. ú. Palúdzka sa
podľa *66 ods. I stavebného zákona

p o vol‘ u j e

ako stavba dočasná v zmysle nájomnej zmluvy Č. 810/2019/Práv. medzi mestom Liptovský Mikuláš
a SUKUPCAK,s.r.o. zo dňa 08.10.20 19

Druh a účel povol‘ovanej stavby: bytový dom — bytová budova
Popis stavby:
Obytný súbor Nová Palúdzka 1. etapa bude situovaný v mestskej časti Palúdzka v Liptovskom
Mikuláši. Uzemie sa nachádza južne od ul. Júliusa Lenka a východne od ul. Eduarda Penkalu.
Pozemok sa mierne zvažuje v smere zo severu na juh. Prvá etapa predstavuje štyri bytové domy.
Bytové domy 0-3 majú jedno technické podlažie s parkovaním a 4 nadzemné s bytmi. Typické
podlažie bude členené na 4 byty- 2x 2-izbový, Ix 3-izbový a Ix 1-izbový. Bytový dom E bude tvorený
dvoma sekciami so samostatnými vstupmi. Bude podpivničený s Polo zapusteným suterénom 50

skladovými kobkami. Bude mať SNP s2-3 izbovými bytovými jednotkami.



Bytový dom Cl ‚C2 a C3
1. NP- predsieň, výťahová šachta, elektro-rozvodňa, kočikáreň, chodba, kotolňa, sklad, 5x pivnica

pre byty;
11. NP- chodba, chodba k pivniciarn, balkón, výťahová šachta, lOx pivnica;

Byt 2A — predsieň, wc, kúpeľňa, spálňa, obývacia liba s kuchyňou, pracovňa, balkón;
úžitková plocha - 59,72 rn2, obytná plocha — 49,35 rn2, 2- izbový;
Byt 2Cl — predsieň, wc, kúpeľňa, spálňa, obývacia liba s kuchyňou, balkón;
úžitková plocha - 60,25 rn2, obytná plocha —48,12 rn2; 2- izbový;
Byt 2C2 — predsieň, wc, kúpeľňa, spálňa, obývacia liba s kuchyňou. balkón;
úžitková plocha — 59,62 rn2, obytná plocha — 49,27 m2; 2- izbový;

lil. NP- chodba, výfahová šachta;
Byt 3A — zádverie, chodba, wc, kúpel‘ňa, spálňa, detská liba, obývacia liba s kuchyňou,
balkón, komora, balkón; úžitková plocha — 78,77 rn2, obytná plocha — 55,79 rn2; 3- libový;
Byt 3B — predsieň, wc, kúpeľňa, spálňa + obývacia liba s kuchyňou, balkón;
úžitková plocha — 37,97 rn2, obytná plocha — 26,7 rn2; 1- libový;
Byt 3Cl —predsicň, wc, kúpeľňa, spálňa, obývacia liba s kuchyňou, balkón;
úžitkováplocha—60,51 rn2, obytná plocha—48,38 m2; 2- libový;
Byt 3C2 — predsieň, Wc, kúpcľňa, spálňa, obývacia liba s kuchyňou, baLkón;
úžitková plocha — 59,63 rn2, obytná plocha — 49,27 rn2; 2- izbový;

lV.NP- chodba, výťahová šachta;
Byt 4A — zádverie, chodba, wc, kúpel‘ňa, spálňa, detská liba, obývacia liba s kuchyňou,
balkón, komora, balkón; úžitková plocha — 78,77 rn2, obytná plocha — 55,79 m2; 3- libový;
Byt 4B — predsieň, wc, kúpeFňa, spálňa + obývacia liba s kuchyňou, balkón;
úžitková plocha — 37,97 rn2, obytná plocha — 26,7 m2; 1- libový;
Byt 4Cl —predsieň, wc, kúpeľňa, spálňa, obývacia liba s kuchyňou, balkón;
úžitková plocha — 60,51 rn2, obytná plocha — 48,38 m2; 2- libový;
Byt 4C2 — prcdsieň, wc, kúpeľňa, spálňa, obývacia iiba s kuchyňou, balkón;
úžitková plocha — 59,63 rn2, obytná plocha — 49,27 rn2; 2- libový;

V.NP- chodba, výťahová šachta;
Byt SA — zádverie, chodba, wc, kúpeľňa, spálňa, detská liba, obývacia liba s kuchyňou,
balkón, komora, balkón; úžitková plocha — 78,77 rn2, obytná plocha — 55,79 rn2; 3- libový;
Byt SB — predsieň, wc, kúpeľňa, spálňa + obývacia liba s kuchyňou, balkón;
úžitková plocha — 37,97 rn2, obytná plocha — 26,7 rn2; I - izbový;
Byt SC 1 — predsieň, wc, kúpeFňa, spálňa, obývacia iiba s kuchyňou, balkón;
úžitková plocha — 60,51 rn2, obytná plocha — 48,38 rn2; 2- libový;
Byt 5C2 — predsieň, wc, kúpeľňa, spálňa, obývacia liba s kuchyňou, balkón;
úžitková plocha — 59,63 rn2, obytná plocha — 49,27 rn2; 2- libový;

Bytový dom E
1.PP - chodba, 2x schodisko, 2x výt‘ahová šachta, sklad, technická miestnosf, 22x pivnica;
1.NP — 2x zádvcrie, 2x schodisko,2x výťahová šachta, 2x spoločná miestnosť;

Byt lA — zádvcrie, vc + kúpeľňa, obývacia liba s kuchyňou, liba;
úžitková plocha — 54,10 rn2, obytná plocha — 43,60 rn2; 2- libový‘;
Byt IB — zádverie, vc + kúpeľňa, komora, šatník, obývacia liba s kuchyňou, izba;
úžitková plocha — 57,90 rn2, obytná plocha — 40,80 rn2; 2- iibov‘‘;
Byt IC — zádverie, vc + kúpeľňa, komora, šatník, obývacia liba s kuchyňou, 2x liba;
úžitková plocha — 68,3 rn2, obytná plocha — 47,90 rn2; 3- libový;
Byt ID—zádverie, wc + kúpeľňa, obývacia liba s kuchyňou, liba;
úžitková plocha —54,10 rn2, obytná plocha — 43,60 rn2; 2- libový;
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HNP — 2x chodba, 2x schodisko, 2x výťahová šachta;
Byt 2A — zádverie, wc, kúpeľňa, 2x izba, obývacia izba s kuchyňou, šatník, komora, baLkón;
úžitková plocha — 76.70 rn2, obytná p]ocha — 56,4 m2; 3- izbový;
Byt 2B — zádverie, vc + kúpeľňa, komora, šatník, obývacia liba s kuchyňou, liba, balkón;
úžitková plocha — 58,00 rn2, obytná plocha —41,30 rn2; 2- izbový;
Byt 2C — zádverie, wc + kúpeľňa, kornora, šatník, obývacia liba s kuchyňou, 2x liba, balkón;
úžitková plocha — 68,3 rn2, obytná plocha — 48,50 rn2; 3- izbov‘;
Byt 2D — zádverie, wc, kúpeľňa, 2x izba, obývacia izba s kuchyňou, šatník, komora, balkón;
úžitková plocha — 76,70 rn2, obytná plocha — 65,3 rn2; 3- izbový;

III.NP — 2x chodba, 2x schodisko, 2x výťahová šachta;
Byt 3A — zádverie. vc. kúpeľňa, 2x liba, obývacia liba s kuchyňou, šatník, komora, balkón;
úžitková plocha — 76,70 rn2, obytná plocha — 56,6 rn2; 3- izbovÝ;
Byt 3B — zádverie, wc + kúpeľňa, komora, šatník, obývacia liba s kuchyňou, izba, balkón;
úžitková plocha — 58,00 rn2, obytná plocha —41,30 rn2; 2- libový;
Byt 3C — zádverie, wc + kúpeľňa, komora, šatník, obývacia liba s kuchyňou, 2x liba, balkón;
úžštková plocha — 68,3 rn2, obytná plocha — 48,50 rn2; 3- izbový;
Byt 3D — zádverie, wc, kúpeľňa, 2x izba, obývacia izba s kuchyňou, šatník, komora, balkón;
úžitková plocha — 76,70 rn2, obytná plocha — 65,3 rn2; 3- libový;

IV.NP — 2x chodba, 2x schodisko, 2x výťahová šachta;
Byt 4A — zádverie, wc, kúpeľňa, 2x liba, obývacia liba s kuchyňou, šatník, komora, balkón;
úžitková plocha — 75,90 rn2, obytná plocha — 56,4 m2; 3- libový;
Byt 4B — zádverie, wc + kúpeľňa, komora, šatník, obývacia liba s kuchyňou, izba, balkón;
úžitková plocha—S 8,00 rn2, obytná plocha —41,30 rn2; 2- libový;
Byt 4C — zádverie, wc + kúpeľňa, komora, šatník, obývacia izba s kuchyňou, 2x liba, balkón;
úžitková plocha — 68,3 rn2, obytná plocha — 48,50 rn2; 3- izbový;
Byt 4D — zádverie, wc, kúpeľňa, 2x izba, obývacia liba s kuchyňou, šatník, komora, balkón;
úžitková plocha — 76,70 rn2, obytná plocha — 65,3 rn2; 3- izbový;

V.NP — 2x chodba, 2x schodisko, 2x výťahová šachta;
Byt SA — zádverie, wc, kúpeľňa, 2x izba, obývacia liba s kuchyňou, komora, balkón;
úžitková plocha

— 77,50 rn2, obytná plocha —61,50 m2; 3- libový;
Byt SB — zádvcrie, vc ± kúpeľňa, komora, šatník, obývacia liba s kuchyňou, izba, balkón;
úžitková plocha — 58,00 rn2, obytná plocha —41,30 rn2; 2- izbový;
Byt SC — zádverie, wc + kúpeľňa, kornora, šatník, obývacia izba s kuchyňou, 2x izba, balkón;
úžitková plocha — 68,3 rn2, obytná plocha — 48,50 m2; 3- libovÝ;
Byt SD — zádverie, wc, kúpeľňa, 2x liba, obývacia liba s kuchyňou, komora, balkón;
úžitková plocha — 77,70 rn2, obytná plocha —61,S0 rn2; 3- izbový;

Technické údaje stavby:
- zastavaná plocha Cl 232,00 rn2
- obostavaný priestor Ci 3730,00 rn3
- iastavaná plocha C2 232,00 rn2
- obostavaný priestor C2 3730,00 rn3
- iastavaná plocha C3 232,00 m2
- obostavaný priestor C3 3730,00 m3
- počet bytov v Cl (C2,C3) — IS; 9 x -2 libový, 3x— 1- izbový, 3x —3 izbový
- zastavaná plocha E 422,00 m2
- obostavaný priestor E 3410,00 m3
- počet bytov vE —20; 7 x -2 izbový, 13 x —3 libový
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Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
SO 103 Sl Sadové úpravy na pozemkoch investora
SO 103 S2 Sadové úpravy na pozemkoch mesta
SO 201 Cl Bytový dom Cl
SO 202 C2 Bytový dom C2
SO 203 C3 Bytový dom C3
SO 204 E Bytový dom E
SO 301 Splašková kanalácia + prípojky
SO 400 Vodovod a vodovodné prípojky
SO 501 Distribučný plynovod a pripojovacie plynovody
SO 601 Prípojka VN, NN, rozvody, trafostanica
SO 604 Verejné osvetlenie
SO 09 Terénne a sadové úpravy

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. arch. Mário Budinský — architektúra, Ing. Juraj Szabo — elektroinštalácia. NŤ1 rozvody, VN

rozvody, trafostanica. verejné osvetlenie; Ing. Juraj Stacho- zdravotechnika, vodovodná, kanalizačná

prípojka, plynové prípojky, Ing. Rastislav Konkoľ — vykurovanie, Ing. Dušan Trško — požiarna

ochrana,

Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky parc. č. KN—C 2099/53, KN—C 2099/336, KN—C 2099/335, KN—C 2099/334, KN—C

2099/333, KN—C 2099/332, KN—C 2099/337, KN—C 2099/338, KN—C 2099/225, KN—C 2099/340 v

k. ú. Palúdzka na liste vlastníctva č.5198 a 4401 sú vedené aiw zastavané plochy a nádvorie.

Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
Nic je potrebný.

Pro uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmicnky:
- V zmysle predloženého stanoviska TUV SUV Slovakia, s.r.o., 7165019592/30/19ÍBT/OS/DOK

zo dňa 11.09.2019 je nutné vypracovať podrobnejšiu dokumentáciu (realizačný projekt)

v zmysle 66 ods. 4 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. a doložiť ju na doplnenie stavebnému

úradu aj s novým odborným stanoviskom TUV SÜV Slovakia, s.r.o. k novej projektovej

dokumentácii — termín doloženia je do kolaudácie stavby.
- Stavba bude umiestnená podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii — situácie spracovanej na

podklade katastrálnej mapy.
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou

toMo rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- napojenie na komunikačnú sieť- prístup na pozemok je zabezpečený novou komunikáciou

povolenou mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsU/URaSP 2019/5877-03/MDu zo dňa
25.11.2019.

- VN prípojka, trafostaniea — zexistujúceho zemného vedenia 22 kV VN linka č. 131 smer
eXistujúca trafostanica TS Č. 2 (691) sa pred TS odpojí vedenie a cez VN spojky prespojkuje na
nový VN kábel 2x3xNA2XS(F)2Yx1x240 mm2 v dlžke cca 195 m smerom na novu trafostanicu
MK P800, 63OkVA, nová trafostanica je navrhnutá ako kompaktná kiosková s vonkajšim
ovládaním, polozapustená s pódorysným rozmerom 2160x1900x2550 mm,

- prípojky NN — z navrhovanej kioskovej trafostanice MK P800 z vol‘ného vývodu rozvádzača RH
NN sa káblom NAYY-J 3x240+120 mm2 naslučkuje 5 ks nových istiacih skríň PRIS4,2/3, skriňa
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bude v prevedení so zemným dielom a dvoma nadzemnýrni káblovými poliami, nový NN rozvod
bude prepojený s eXistujúcim rozvodom cez eXistujúcu skrinku SR34, NN prípojka je navrhnutá
z PRIS 4,2/3 káblom NAYY-J 4x95 mm2 do rozvádzača merania RE (E1,E2,C1,C2,C3).

- verejné osvetlenie — pre svetelné body sa vybuduje nové zemné vedenie napojené z rozvádzača
RVO káblom typu CYKY-J 4x10 mm2, osvetľovacie stožiare ST260/60 vpočte 23 ks s LED
svietidlami 80901m. v rámci areálového osvetlenia pri bytových domov je navrhnutých 16 ks 6m
stožiarov s LED svietid]ami,

- kanalizačná prípojka - je navrhnutá pre bytový dom E z PVC- SN 12 dimenzie D200
v celkovej dlžke cca 26,0 rn, kanalizačné šachty DN 400 sú navrhnuté cca 1,0 m pre objektom E,
pre bytové domy CI, C2 a C3 sú navrhnuté z PVC- SN 12 dimenzie D200 v celkovej dlžke cca
6,5 m, kanalizačné šachty DN 400 sú navrhnuté cca 1,0 m pre objektami Cl, C2 a C3, ‚

- vodovodná prípojka —je navrhnutá pre bytový dom E z PE SDRI I dimenzie D63 v dlžke 6,0 m
po vodomemú šachtu a dlžke 26,0 m od vodomernej šachty do objektu, vodomerná šachta bude
prefabrikovaná o rozmeroch 1200/900/1800 mm, pre bytové domy Cl, C2 a C3 sú navrhnuté z PE
SDRI I dimenzie D63 v dlžke 6,0 m po vodomernú šachtu a dlžke 8,0 m od vodomernej šachty
do objektu, vodornerná šachta bude prefabrikovaná o rozmeroch 1200/900/1800 mm,

- distribučný plynovod — z verejného STL plynovodu ‚D 90 o tlaku 8OkPa sa napojí navrhovaný
STL plynovod potrubím PE SDR 17 dimenzie D90 v dlžke cca 25 1,0 m a D 63 v d!žke cca 28,0 rn,

- plynové pripojky - STL pripojka pre bytový dom E bude z PE D32 v celkovej dlžke cca 11,0 m
ukončená GK 32- hlavný uzáver plynu v skrinke RaMZ osadenej na fasáde objektu, STL prípojka
pre bytové domy Cl, C2 a C3 bude z PE D32 v celkovej dlžke cca 9,5 m ukončená GK 32- hlavný
uzáver plynu v skrinke RaMZ osadenej na fasáde objektu,

- vykurovanie — pre bytové domy Cl, C2 aC3 bude teplovodné podlahové, zdrojom tepla je
dvoj ica kondenzačných plynových kotlov, TUV bude zabezpečená zásobníkovým ohrievačom, pre
bytový dom E je navrhnuté teplovodně podlahové vykurovanie. zdrojom tepla je dvojica
kondenzačných plynových kotlov, TUV bude zabezpečená zásobníkovým ohrievačom,

- dažd‘ové vody - dažd‘ová kanalizácia - je povolená rozhodnutím Okresného úradu Liptovský
Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2019 /010430 -05 Li zo dňa 25.11.2019 — vypúšťanie vód,
vsaky, uličné vpuste, ORL;

- sadové úpravy — pozostávajú z výsadby kríkov, stromov a drobnej zelene podľa projektovej
dokumentácie časť SO 09 Terénne a sadové úpravy

- zariadenie staveniska — bude mať investor v rámci vlastných pozemkov, nedójde k záberu
verejného priestranstva

Pri uskutočňovani stavby je nutné dodržiavať predpisy týkujúce sa bezpečnosti a ochrany
zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä zákon č. 124/2006 Z.
Z. O bezpečnosti a oehrane zdravia pri práci, dodržať:
SYN 920201-l až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb — spoločné ustanovenia
SYN 730818 Požiama bezpečnosť stavieb — obsadenie objektov osobami
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní
stavby.
- Pri stavbe budů dodržané základné ustanovenia a všepbecné technické požiadavky na výstavbu
stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorýrn sa mení a doplňa zák. č. 50/1976 Zli v znení neskorších
predpisov, najmä 43d-i, a príslušné technické normy.
- Vyhl. MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade
nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby
ojej predlženie.
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Spósob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Zhotovitel‘ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia 62 odst 1, písm. ci,
stavebného zákona je stavebník do 15 dni odo dňa ukončenia výberového konania povinný oznámiť
zhotovitel‘a stavby, predložif oprávnenie na realizáciu stavieb podl‘a zvláštnych predpisov /Obchodný
zákonník, Zivnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dlelo.

Pred začatim stavby musí stavebník zabezpečif vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou
oprávnenou vykonávat‘ %eodetické a kartoraRcké činnosti, musí mať autorizačně overenie vybraných
Eeodetických a kartoraflckých činností autorizovaným zeodetom a kartorafom a predložif na
stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabczpečenie ochrany záujmov společnosti, najmä z hl‘adiska
životného prostredia, podmienky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska
architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe /
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!,
- stavebník je povinný umožníť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania SSD,
- na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby, - na
stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa konči dňom, keď sa odstránia
stavebné závady a nedorobky podl‘a kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestnif štitok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávatel‘a. stavebný
dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum
stavebného povolenia,
- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do póvodného stavu, ak to nie je
možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada škody sa
rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody ( 420 a nasl. Občianskeho zákonníka);
rozhodovanie o náhrade škody nie jev kompetencii stavebného úradu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu,
- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti. aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť
a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia,
bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,
- požadované hodnoty požiarnej odolnosti musia vyhovovať skutočným hodnotám požiarnej
odolnosti dokladovaných ccrtifikátmi prcukázania zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z.
a vyhlášky MV SR Č. 9412004 Z.z. v znení neskorších predpisov — skutoČné požiarne odolnosti
stavebných konštru kcií predložiť ku kolaudácii,
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné finančné
náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpeČenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.
- pred zaČatím výkopových prác požiadat‘ o vytýČenic všetkich podzemných inžinierskych sietí,
ktoré mbžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
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- v pripade zásahu do miestnej komunikácie je potrebné požiadať o povolenie rozkopávky
cestného telesa
-stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach a
ncdochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastnikov susedných nehnuteľnosti,
taktiež pri výstavbe nezhoršovaf podmienky bývania a užívania na pril‘ahlých pozemkoch a stavbách
s ohľadom na prístupovů komunikáciu ajej odvodnenie.
- odvedenie dažd‘ových vód z pozemku a zo stavby viesf tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu
susedných nehnuteľností.
- po ukončeni stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.
Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a správcov sjeti;
Stredoslovenská distribučná a.s. Zilina, pod č. 4300116759 zo dňa 24.10.2019.

- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s.: nachádzajú
- Pripojenie bude vyhotovené v zmysle platných noriem EN SYN a platných zákonov. SSD

zabezpečí v zmysle platnej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu elektro- energetického
zariadenia potrebného na napojenie objektov na elektrinu. Pre napojenie odberných miest je
potrebné vybudovanie elekroenergetického zariadenia-VN prípojku. trafostanicu a NN rozvody.

- Odovzdávacie miesto bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej lokalite po
vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSD, rozp. skrine SR. Navrhnutie NN rozvodov,
umiestnenie a počet rozpojovacích skríň SR bude pine v kompetencii SSD, Presné umiestnenie
istiacej skrine potrebnej pre pripojenie odberného miesta bude zrejmé po vypracovaní projektovej
dokumentácie zo strany SSD. Vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia SSD je
vedené pod akciou SW: 11531 a pozostáva z nasledovných krokov:

- Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení so
- žiadateľom pripojenie
- Uhradenie pripojovacieho poplatku zo strany odberateľa ( za úhradu pripojovacieho

poplatku sa považuje pripisanie pripojovacieho poplatku na účet SSD)
- Priprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSD pre

vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a pod.)
- Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a stavebné povoienie, prípadne

oznámenie o drobnej stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia
- Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSD
- Spustenie do prevádzky - preberacie konanie+ kolaudačné rozhodnutie

Aktuálne sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia: ‘Vyjadrenie k bodu a podmienkam
pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení“.

- Odsúhiasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In 66x(3x25) Ampér. Termín
pripojenia na elektroenergetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov od vydania právoplatného
stavebného povolenia alebo vydania súhiasného stanoviska k ohiáseniu drobnej stavby.

- Meranie eiektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači 1‘ d‘alej RE) umiestnenom na
verejne prístupnom mieste - združený RE pred vstupom. Vyhotovenie RE musí vyhovovať
platnému súboru noriem SYN EN 6 1439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia
byť splnené technické a obchodné podmienky prísiušnej sadzby. Pred rozvádzačom merania RE
musí byť voi‘ný rovný priestor aspoň SOOmm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej
sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo piombovanú časť rozvádzača RE.
Práce na eiektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať, Vami vybratá odbome spósobilá
osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete v
dokumente “Zásady merania PDS“ na našej internetovej stránke www.sse-d.sk.
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Pre pripojenie Vašich nových odberných miest ie potrebné zaslať vyplnené žiadosti o uzatvorenie
Zmluvy o pripojení zariadenia odberatel‘a, zvlášť pre každé jedno odberné miesto a uhradif
pripojovaní poplatok- ktorým bude začatá príprava investičnej akcie SSE-D. a.s,,

SPP — distribúcia, a.s., Bratislava pod č. TDÍKS/0159/2019íHY zo dňa 11.09.2019.
Súhlasí s realizáciou navrhovanej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNE PODMIENKY:
- Stavebník je povinný dodržaf ochranné a bezpečnostně pásma existujúcich plynárenských

zariadení v zmysle 79 a *80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovaf stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby

nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) alalebo ohrozeniu ich
prevádzky aialebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky může mať za následok
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spósobenú škodu, pričom
stavebníkovi může byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia prfslušným správnym
orgánom.,

- stavebník je povinný dodržať minimáíne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými
plynárenskými zariadeniami a eXistujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi
sieťami v zmysle SYN 736005, STN 733050 a TPP 906 01,

- stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom prislušných prevádzkovatel‘ov presné vytýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania mých činností, je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom onl?ne formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti I OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne I hodinu,

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky
Č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov -

súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, teLč. +421 52242 5201) vstup

na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
tiežje povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a
noriem,

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom
vyjadrení SPP-D k Ziadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribuČnej siete
číslo 1000030819,

- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred zaČatím stavby pisomne oznámiť SPP-
D na adresu : SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan IIIith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
kontaktně údaje, údaje o začatí a ukončeni prác apod.,

- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom
povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možně ukončif preberacie
konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby,
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TECKNICKÉ PODMIENKY:
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú strany

od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s SYN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennika,

- prístup k akýrnkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané‘ povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatně inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hibku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a
poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle *79 a *80 Zákona o
energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

- každé poškodenie zaríadenia SPP-D, vrátane poškodenia izobácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na teLč. : 0850 111 727,

- stavebník je povinný zabezpečíť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala
mé vedenia s ohl‘adom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní
nemohlo dójsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom
distribučným pLynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba
- zhotovitel‘, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle
projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovnikom SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase
mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skůšku tesnosti
všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsíedku skúšky
tesnosti vyhotovit‘ a odovzdať Zápis,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D,
pracovisko Poprad, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky
doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,

OSOBITNÉ PODMIENKY:
- výstavba STL distribučného plynovodu D 90 PB v di. 251 rn, D 63 PB v di. 28 m a STL

pripojovacích plynovodov D 32 PB v di. 30,Om-3 ks.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva pod Č. :OU-LM-OSZP-2019/8313-002-MA zo dňa 24.06.2019.
Súhlasí s predboženou projektovou dokumentáciou pre navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných
podmienok:

- S odpadmi, ktoré budů vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s piatnou
iegisiatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokurnentáciou.

- Pri koiaudácii stavby budú predbožené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri
výstavbe a ich odovzdaní oprávneneŤ osobe (faktúry, vážne lístky, zmluvy,.j.

- Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“
pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na
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zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je
potrebné vyčlenif priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho
spůsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned‘ odvážaf.
Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiar nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na
ktorom bota vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladať -

odovzdanie do povoleného zariadenie, v prípade jej skladovania súhlas na skladovanie výkopovej
zeminy, prípadne súhlas na využitie a terénne úpravy.

- Prevádzkovateľ objektu si musí plnif povinnosti, ktoré mu ako původcovi odpadu vyplývajú zo
zákona o odpadoch (vedenie evidencie o odpadoch, podávanie ohlásení, zhromažd‘ovanie odpadov
v súlade so zákonom,...). S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladaf aj v súlade s platným
VZN mesta Liptovský Mikuláš.

Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy pod Č.
OU-LM-OSZP-SVS-2019/8314-02/ Li zo dňa 25.07.2019.
Z hYadiska ochrany vodných pomerov je možné so stavbou: Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka
I. etapa súhlasíme.

Liptovská vodárenská spoločnosť, pod Č. 4648/2019/MH zo dňa 02.07.2019.
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

- V bode napojenia navrhovanej splaškovej kanalizácie na verejnú kanalizáciu žiadame vybudovať
novú sútokovú šachtu.

- Kanalizačně revízne šachty je potrebné realizovaf s roznášacim betónovým prstencom a
I iatinovým poklopom pre zodpovedajúce zafaženie.

- Požadované množstvo vonkajšej požiarnej vody (12,0 Ils) z verejného vodovodu je možné
zabezpečif len z dvoch odberných miest a s použitím požiarnych čerpadiel.

- V súbehu s ďalšími inžinierskymi siefami a objektami (uličné vpuste, vsakovacie zariadenia a
pod.) žiadame dodržat‘ ochranné pásmo navrhovaného rozširenia vodovodu a kanalizácie a
navrhovanej preložky verejného vodovodu v zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od
vonkajšieho půdorysného okraja potrubia na každú stranu. Dalšie inžinierske slete a ostatné
stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany, inak nebudeme súhlasiť s
kolaudáciou stavby. Križovanie sieti je potrebné realizovať v zmysle S IN.

- Pásmo ochrany navrhovaného rozšírenia vodovodu a kanalizácie, ako aj navrhovanej preložky
verejného vodovodu musí byť vyhlásené rozhodnutím OU ZP. Pre tento účel je stavebník povinný
daf vyhotovif geometrický plán so zakreslením potrubia a pásma ochrany.

- Napojenie navrhovaného rozšírenia vodovodného a kanalizačného potrubia na eXistujúci verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za úhradu pracovníci našej spoločnosti na základe pred
ioženej objednávky (resp. zmluvy o dielo).

- Navrhované hydranty na verejnom vodovode žiadame označit‘ v teréne podl‘a 8 zákona č.
699/2004 Z.z. Je potrebné použif hydrant s dlžkou zodpovedajúcou krytiu vodovodného potrubia.

- Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu
žiadame umiestnif markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.

- Všetky armatúry použité pri výstavbe vodovodu musia mať fažkú protikoróznu ochranu podľa
požiadaviek noriem GSK.

- V prípade, že pri realizácii dójde k poruchám na potrubiach v našej správe, žiadanie ich
bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady
investora.

- Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia, skúškam tesnosti kanalizačného potrubia a ku
kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí a objektov žiadame prizývaf zástupcu našej

10



spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt - Ing. Rán tel. Č. 0908 916 580
- kanalizácia, p. Hričák tel. Č. 0905 701 932- vodovod.

- Pred napojením navrhovaného rozšírenia vodovodu a kanalizácie žiadame dohodnúť v zmluve
(resp. v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločno5ťou a investorom podrobnosti prevzatia
vybudovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejne kanalizácie do vlastníctva alebo
prevádzky.

- Napojenie navrhovanej preložky verejného vodovodu zrealizujú za úhradu pracovnici našej
spoločnosti na základe predloženej objednávky, ktorú je potrebné predložiť po zvolaní
kolaudačného konania a podpísaní zmluvy o odovzdaní preložky.

- Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zabezpečiť zriadenie vecného bremena v prospech
LVS, a. s., na pozemkoch, na ktorých bude uíožené potrubie navrhovanej preložky verejného
vodovod. Zriadenie vecného bremenaje potrebné vyznačiť na LV vlastníka pozemku.

- Po zvolaní kolaudačného konania zrealizujú pracovnici našej spoločnosti napojenie preložky na
existujúce vodovodné potrubie na základe objednávky (resp. zmluvy o dielo).

- V deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebník bezodplatne odovzdá
preložku vlastníkovi verejného vodovodu „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“, vrátane
projektovej dokumentácie skutoČného vyhotovenia a geodetického zamerania aj v digitálnej forme
v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

- Na zákLade uvedenej potreby vody LVS, a. s., pre objekt „E“ dodá a namontuje vodomer 420 s
trvalým prietokom Q3 10 m3/h a pre objekty „Cl, C2 a C3“ dodá a namontuje vodomer 420 s
trvalým prietokom Q3 4 m3/h.

- Pre zriadenie vodovodných a kanalizačných prípojok je potrebné predložiť našej spoločnosti
žiadosti na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovů dokumentáciu a ďalšie náležitosti
podľa pokynov našich pracovníkov.

- V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za účelom
odpisu, kontroLy resp. výmeny vodomeru a kontroly hlavnej revíznej šachty.

TÜV SOD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica, pod č. 7165019592/30/19ÍBT/OS/DOK zo dňa
11.09.2019.
Pri inšpekcii vykonanej di‘ia 11.09.2019 boli zistené nasledovné nedostatky:

- Schodišťové stupne 176,47/300 mm (bytové domy Cl, C2, C3) a 172/297 mm (bytový dom E)
nesplňajú požiadavku na bezpečný zostup (výstup)

- Pri rampe (bytový dom E) nie je dodržaná najmenšia priechodná šírka 1 300 mm
- Súčasťou projektu nie sú dostatoČné informácie o rebríkoch (chýba popis a kóty)
- Súčasťou projektu nie sú dostatočné informácie o zábradliach
- Z predloženej projektovej dokumentácii nie sú dostatočné informácie o zábrane pri voľne

prístupnom otvore, kde ale je parapet vysoký najmenej 850 mm a súčasne vonkajši priestor je
hLbší ako 500 mm

- Z predloženej projektovej dokumentácii nie je zrejmé, či navrhovaná podlaha v spoločných
priestoroch (keramická dlažba) je navrhnutá s nešmykl‘avou povrchovou úpravou

- Navrhované únikové východy pre bytové domy Cl, C2 a C3 v jednotlivých profesiách
(elektroinštalácia, požianobezpečnostné riešenie stavby, vykurovanie, vzduchotechnika) sa
neotvárajú smerom von

- Z predloženej projektovej časti nie je zrejme ako je zabezpečené čistenie okien a svetlikov
z interiéru

- Nie je dostatočne riešený spösob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbe a pri
budúcej prevádzke
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Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia za podmienok, že stavebný úrad v
záväzných podmienkach uskutočnenia stavby zaviaže stavebníka v zmysle 66 ods. 4 písm. a) zákona
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na predloženie podrobnejšej dokumentácie (realizačný
projekt) vzhľadom na nedostatky uvedené v bodoch I až 10.

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné
závázné právne predpisy.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
pozcmných komunikácií a verejných priestranstiev, pod Č. MsU/ZPB2018105105-O2JMGa zo
dňa 25.06.2019.
Súhlasí so stavbou za dodržania podmienok:

- Pre obsluhu objektov a parkovacích miest bude v zmysle predloženej dokurnentácie vytvorená
spevnené plocha a obojsmemé dvojpruhové komunikácie „Vetva B“ šírky 6.5 m a „Vetva BI“
šírky 5.5 rn, ktoré slúžia pre pohyb vozidiel parkujúcich pri objektoch. Vybuduje sa 97
parkovacích rniest (podľa SiN 7361 10/Z2 min. 88 miest), z toho budú 4 vyčlenené pre vozidlá
osób s obrnedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, označené vodorovným dopravným
značením a zvislou dopravnou značkou J P 16 vyhradené parkovisko“ s príslušným piktograrnorn
‚.E 15 vyhradené parkovacie miesto pre osoby so zdravotným postihnutím

- 2Trvalé dopravné značenie je možné osadif na území mesta, až po určení použitia trvalého
dopravného značenia mestom Liptovský Mikuláš, k čomu je potrebné predložif súhlasné
stanovisko s trvalým dopravným značením Okresného riaditel‘stva Policajného zboru v
Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný inšpektorát, aj s potvrdeným výkresom projektu trvalého
dopravného značenia, a preto požadujeme jeho dodatočné doloženie pred kolaudáciou stavby.

- Pred uložením inžinierskej siete do telesa miestnej komunikácie ul. Júliusa Lenka je stavebník
povinný, v súlade s 8 zákona č. 135/1961 Zb., požiadat‘ mesto Liptovský Mikuláš o vydanie
rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie). K
žiadosti je potrebné priložif schválenú projektovú dokumentáciu a vvjadrenie Okresného
dopravného inšpektorátu, OR PZ v Liptovskom Mikuláši a poprípade odsúhlasenú situáciu
dočasného dopravného značenia.

- V lokaLite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred realizáciou
inžinierskych sletí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčif prostredníctvom
správcu verejného osvetlenia, ktorýrn sú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná
1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Zároveň požadujeme prizvanie správcu verejného osvetlenia k
stavebným prácam v priestore uloženia verejného osvetlenia.

- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
pozernných komunikácii a verejných priestranstiev súhlasí s uložením trvalého a dočasného
dopravného značenia podľa predložených výkresov projektovej dokumentácie Č. SO-l-K-OS
„Trvalé dopravné značenie‘ a S0-1-K-06 „Prenosné dopravné značenie

- Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestne komunikácie a verejné
osvetlenie požadujeme odsúhlasiť na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, odbor životného
prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozernných komunikácií a verejných
priestranstiev.

- Mesto Liptovský Mikuláš toto záväzré stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených cestným
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnorn plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
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Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddclenie životného prostredia
a pol‘nohospodárstva, pod č. MsU/1PD2019/5862-O2ÍLJu zo dňa 21.08.2019.
Súhlasi so stavbou E za dodržania podmienok:

- Poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou musí byť v súlade s STN EN
15287-2 Komíny - Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie kominov a v sú]ade s prílohou Č. 9 k
vyhláške Č. 410/2012 Z.z., ktorou savykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby bol umožnený nerušený transport voľným prúdením a
zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s normami kvality
ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana ovzdušia.

- lnštaláciu spal‘ovacích zariadeni móžu vykonat‘ len pracovníci odbornej montážnej firmy.
- Pri inštalácii zariadeni sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
- Dodržať príslušné protipožiame a bezpečnostné predpisy.
- K žiadosti o povoenie uživania zdroja znečisťovania ovzdušia:

- priložiť doklad o preukázaní posudzovania zhody od zariadenia, stanovisko
kominárskeho podniku, správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia,

- spracovať prevádzkový predpis pre kotolňu s uvedením:
názvu alebo obchodného mena, sídla, právnej formy, čísla telefónu, faxu a adresu
elektronickej formy, ak ich žiadateľ má, základných údajov identiflkujúcich zdroj a jeho
umiestnenie, základných údajov identWkujúcich vydané súhlasy, rozhodnutia a povolenia
na prevádzku, kategorizáciu zdroja, vybrané údaje z dokumentácie charakterizujúce
technológiu, zariadenia, menovité kapacity, palivá a ich nebezpečné vlastnosti, spósob a
podmienky prevádzky, uvedenie spósobu priebežnej evidencie zariadenia.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného prostredia
a poľnohospodársh‘a, pod č. MsU/ZPD2OI9/5864-O2ÍLJu zo dňa 21.08.2019.
Súhlasí so stavbou Cl za dodržania podmienok:

- Poloha ústia komína a!ebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou musí byť v súlade s SYN EN
15287-2 Komíny - Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov a v súlade s prílohou Č. 9 k
vyhláške Č. 410/20 12 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby bol umožnený nerušený transport voľným prúdením a
zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných zneěisťujúcich látok v súlade s normami kvality
ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana ovzdušia.

- lnštaláciu spal‘ovacich zariadení möžu vykonať len pracovníci odbornej montážnej firmy.
- Pri inštalácii zariadeni sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
- Dodržať príslušné protipožiame a bezpečnostně predpisy.
- K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia:

- priložiť doklad o preukázaní posudzovania zhody od zariadenia, stanovisko
kominárskeho podniku, správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia,

- spracovaf prevádzkový predpis pre kotolňu s uvedením:
názvu alebo obchodného mena, sídla, právnej formy, čísla telefónu, faxu a adresu
elektronickej formy, ak ich žiadateľ má, základných údajov identiflkujúcich zdroj a jeho
umiestnenie, zákLadných údajov identifikujúcich vydané súhLasy, rozbodnutia a povolenia
na prevádzku, kategorizáciu zdroja, vybrané údaje z dokumentácie charakterizujúce
technológiu, zariadenia, menovité kapacity, palivá a ich nebezpečné vlastnosti, spósob a
podmienky prevádzky, uvedenie spósobu priebežnej evidencie zariadenia.
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Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného prostredia
fl pol‘nohospodárstva, pod č. MsU/ZPD2O19/5866-O2ÍLJu zo dňa 21.08.2019.
Súhlasí so stavbou C3 za dodržania podmienok:

- Poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou musí byt‘ v súlade s STN EN
15287-2 Komíny - Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov a v súlade s prílohou Č. 9 k
vyhláške Č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- Odvod emisii je potrebné riešiť tak, aby boL umožnený nerušený transport voíným prúdením a
zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšt‘aných znečisťujúcich látok v súlade s normami kvality
ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana ovzdušia.

- lnštaláciu spaľovacích zariadeni můžu vykonať len pracovníci odbornej montážnej firmy.
- Pri inštalácii zariadeni sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
- Dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostně predpisy.
- K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisfovania ovzdušia:

- priložiť doklad o preukázaní posudzovania zhody od zariadenia, stanovisko
kominárskeho podniku, správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia,

- spracovať prevádzkový predpis pre kotolňu s uvedením:
názvu alebo obchodného mena, sídla, právnej formy, čísía telefónu, faxu a adresu
eiektronickej formy, ak ich žiadateľ má, základných údajov identiflkujúcich zdroj a jeho
umiestnenie, základných údajov identiflkujúcich vydané súhlasy, rozhodnutia a povolenia
na prevádzku, kategorizáciu zdroja, vybrané údaje z dokumentácie charakterizujúce
technológiu, zariadenia, menovité kapacity, palivá a ich nebezpečné vlastnosti, spůsob a
podmienky prevádzky, uvedenie spůsobu priebežnej evidencie zariadenia.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného prostredia
a pol‘nohospodárstva, pod č.: MsU/ZPD2O19/5863-O2ÍLJu zo dňa 21.08.2019.
Súhlasi so stavbou C2 za dodržania podmienok:

- Poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou musí byť v súlade s STN EN
15287-2 Komíny - Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov a v súlade s prílohou Č. 9 k
vyhláške Č. 4 10/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby bol umožnený nerušený transport voľným prúdením a
zabezpečený dostatoČný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s normami kvality
ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana ovzdušia.

- Inštaláciu spal‘ovacích zariadeni můžu vykonať len pracovníci odbornej montážnej firmy.
- Pri inštalácii zariadení sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
- Dodržat‘ prislušné protipožiarne a bezpečnostně predpisy.
- K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia:

- priložif doklad o preukázaní posudzovania zhody od zariadenia, stanovisko
kominárskeho podniku, správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia,

- spracovať prevádzkový predpis pre kotolňu s uvedením:
názvu alebo obchodného mena, sídla, právnej formy, čísla telefónu, faxu a adresu
elektronickej formy, ak ich žiadateľ má, základných údajov identitikujúcich zdroj a jeho
umiestnenie, základných údajov identiflkujúcich vydané súhlasy, rozhodnutia a povolenia
na prevádzku, kategorizáciu zdroja, vybrané údaje z dokumentácie charakterizujúce
technológiu, zariadenia. menovité kapacity, palivá a ich nebezpečné vlastnosti, spůsob a
podmienky prevádzky, uvedenie spósobu priebežnej evidencie zariadenia.
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Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Pieštany pod Č. CS SVP OZ PN
5541/2019/02 CZ 22745/210/2019 zo dňa 01.07.2019.
Ako správca povodia dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- K umiestneniu navrhovaných objektov CI, C2, C3, E a G nemáme zásadné výhrady. Stavbami
nedůjde k priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie.

- K odvádzaniu dažd‘ových véd zo striech objektov do vsakovacieho zariadenia nemáme výhrady.
Dažďové vody z navrhovaných parkovísk požadujeme pred odvádzaním do podzemných véd
prečistit‘ v odlučovačoch ropných látok. Požadujeme ORL navrhnúť plnoprietokové s výstupnou
hodnotou NEL na odtoku do 0,2 mg.l‘.

- Ku kolaudácii žiadame byť prizvaní.

Fibris, s.r.o. Liptovský Hrádok pod č. VY-17/2019/Sa zo dňa 06.09.2019.
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je nutné, aby ste požiadali spoločnosť FIBRIS,

s.r.o. o vytýčenie vedení v predmetnýth lokalitách.
- Zemné práce v blízkosti našich vedeni (±3 m) realizovať ručne.
- Pred zásypom odhalených chráničiek privolať Z2 účelom obhliadky pracovníka spoločnosti

FIBRIS, s.r.o. natelefónnom čísle 0907 484 136.
- Investor zodpovedá za škody spésobené nesplnením vyššie uvedených podmienok. Skody budú

odstránené pracovnlkmi spoločnosti FIBRIS, s.r.o. na náklady investora.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod č. :6611928601 ZO dňa 11.04.2019.
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. aialebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. dójde do styku v záujmovom území.
- Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné podmienky

ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpcktovať
nasledovné:

- EXistujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie * 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti. účelu žiadosti, v pripade ak uvedené parcelné číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa
bodu 3.

- Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v pripade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii se SEK Slovak Telekom, a.s. aialebo DIGI SLOVÁKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskůr pred spracovanim projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany
alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca společnosti povereného správou sjetí : Ján
Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.

- V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 35112011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakreslif priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkem dotknutých
SEK. Bez uzavretia dohody nic je možné zrealizovat‘ prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káb!och
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
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V pripade ak na Vami deflnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná siet‘, ktorá je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s., aialebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateFa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
Nedodržanic vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušením povinnosti podľa
* 68 zákona č. 351/2011 Z. L o elektronických komunikáciách v platnom zneni.
V pripade, že žiadateV bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkořvek dbvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať
o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu. Vzhľadom k tornu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia mých
prevádzkovatel‘ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televizne káblové rozvody, týmto
upozorňujeme žiadatel‘a na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel‘ov týchto
zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAIUA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia.
VytÝčenie bude zrealizované do troch týždůov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré Woria prilohu tohto vyjadrenia.

- ŽiadateF móže vyjadrenie použif iba na účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem použitia pre účel
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nic je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovať, prenajímať alebo využivať bez súhlasu spobočnosti
Slovak Telekom, as.

- Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v pripade ak plánuje napojiť nehnutel‘nosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie dopinif
aj telekomunikačnú pripojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosf poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš, pod Č.: JP-VY-20180723 zo dňa 23.07.02018.

V oblasti záujmového územia db jde k styku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet a.s.
Pred realizáciou výkopových prácje stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy sietí
na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafeximafex.sk abebo
tel. čísle 0918 4152327.

IMAFEX spol. s.r.o., Litovský Mikuláš, pod Č. : JX-VY-20180723 zo dňa 23.07.2018.
V oblasti záujmového územia dójde k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o.
Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených pbóch pokiaľ
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Mechanická ochrana a
prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Pred reabizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy sietí.
Vytýčenie polohy tebekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe samostatnej
objednávky v termine dopredu dohodnutom na adrese imafex(äimafex.sk abebo tel. čísle 0918
4152327.
Upozorňujeme, že pri akýchkob‘vek prácach, ktorými můžu byť ohrozené abebo poškodené optické siete
ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce
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s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť pracovníkov na možnú polohovú odchýlku +
- 30 cm

od vyznačenej polohy. Pri prácach v miestach výskytu sjetí a zariadení pracovať s čo najväčšou
opatrnosťou a nepouživať nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej I m na každú stranu od
vyznačenej polohy siete.
Neprechádzaf fažkými vozidlami. kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. Nad
optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a označen je.

K stavbe sa vyjadrili zo strany dotknutých orgánov:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva zo dňa 25.07.2019; Qkresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 08.02.2019;Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 28.10.2010; TUV SUD Slovakia, s.r.o., Banská
Bystrica ZO dňa 11.09.2019; Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Piešťany
01.07.2019; mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikacii averejných
priestranstiev zo dňa 25.06.2019; mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia adopravy,
oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva zo dňa 21.08.20 19;

K stavbe Sa vyjadrili zo strany správcov sjetí:
SSD a.s. Zilina zo dňa 24.10.2019; SPP - Distribúcia Bratislava zo dňa 11.09.2019; Liptovská
vodárenská spoločnost‘, a.s. LiptovskÝ Mikuláš zo dňa 02.072019; Siovak Telekom, as., Bratislava zo
dňa 11.04.2019; IMÁFEX spol.s.r.o.. Liptovský Mikuláš zo dňa 23.07.20 18; Liptov Net a.s. Liptovský
Mikuláš zo dňa 23.07.20 18; Fibris, s.r.o. zo dňa 06.09.2019;

Rozhodnutia vydané k stavbe:
Stavebné povolenie stavby, - SO -101- K1/K2 komunikácie a spevnené plochy vydané mestom

Liptovský Mikuláš pod č. MsU/URaSP 2019/5877 03/MDu zo dňa 25.11.2019.
Stavebné povolenie vodnej stavby - SO 405 Vsakovacie systémy, SO 401 Dažďová kanalizácia

- povolená rozhodnutím Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod č OU-LM-OSZP-SVS-2019 /0 1043-
05 Li zo dňa 25.11.2019 — vypúšťanie vód, vsaky, uličné vpuste, ORL;

Oznámenie určitého štádia stavby na účely výkonu štátneho stavebného dohl‘adu:
- nepožaduje sa

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘ v zmysle 52
ods. I zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnost‘, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona uživať len na základe
kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle * 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnyeh
nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- V priebehu konania neboli vznesené námietky.

Odůvodnenie: - ‚

Stavebník SUKUPCAK,s.r.o., ICO: 36768 499, Drieňová Č. 755/25, 01 04 Žilina v zastúpení
lnžiniering Neumann, ss,o., Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto podal dňa
05.08.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom
Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Poiyfunkčný obytný súbor Nová
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Palúdzka I. etapa“ nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KN—C 2099/53, KN—C 2099/336, KN—C
2099/335, KN—C 2099/334, KN—C 2099/333, KN—C 2099/332, KN—C 2099/337, KN—C 2099/338,
KN—C 2099/225, KN—C 2099/340 v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Na stavbu bob vydané územné rozhodnutie pod č. MsU/URaSP 20 18/8998-063 MDu zo dňa
19.03.2019.

Stavebný úrad dňa 28.08.20 19 oznámil začatie konania a upustil od miestneho zisťovania aj od
ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej lokalite dostatočne známe a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Po doloženi všetkých potrebných stanovísk
dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí
konania stavebný úrad vydal v predmetnej veci stavebné povolenie.

V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu od účastníkov konania doručené žiadne námietky
a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na navrhovanú stavbu.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmai predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hl‘adísk uvedených v ustanoveniach 62 a 63 stavebného zákona a * 8 vyhl. č. 453/2000
Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnenim
stavby nic sú ohrozené záujmy spobočnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastnikov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené 43d a 43e
a 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a príslušné
ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácii a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba je v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený
Uznesenim Mestského zastupiteľstva Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho záväzná časť bola vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s účinnosťou 1.1.2011
v zneni zmien a doplnkov.

Uskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.č.
532/2002 Z. z.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 60 písm.
g“ ods. 6: 1000,00 E bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Vlastníetvo preukázané : listom vlastnictva Č. 5198 k. ú. Palúdzka overenom na portáli oversi.gov.sk.
nájomnou zmluvou medzi Mestom Liptovský Mikuláš a SUKUPCAK,s.r.o. zo dňa 08.10.20 19;
Poučenie:

Podľa * 53 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat‘.
Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spobočného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku ‚ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov
č.8556/33B, 010 08 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom podl‘a ustanovení Správneho súdneho poriadku.

‘ot
Ing. Ján $cháě, PhD.
primátor niesta Liptovský Mikuláš
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Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnutel‘ností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má podľa 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa * 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu
15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Súčasne musí byť mestom zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v
miestnom rozhlase, dači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie

Mesto Liptovský Mikuláš — odbor životného prostredia a dopravy ‚ Ul. Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš ‚

Mesto Liptovský Mikuláš —Utvar h!avného architekta
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 5501-1, Vrbická 1993,
031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS, Vrbická 1993,
031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOPaK, Vrbická
1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia, as., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
Fibris, s.r.o., SNP 315,03301 Liptovský Hrádok

Vyvesené v mieste stavby dňw Zvesené dňw

Vyvesené dňa .L.?JJ9 Zvesené dňa: 2.1..fl.2219

Oznámené na webovom sídj a CUET dňa

MESTO LI OVSK‘ MlKiJLÁS
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