
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: M5ÚĺÚRaSP 2019/6408-02/AMi V Liptovskom Mikuláši: 04.12.2019

Stavebník:
PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica

Nábrežie lCO: 31596347 v zastúpení Inžiniering Neumamt s.r.o., ul. Garbiarska Č. 24, 031

O I Liptovský Mikuláš fCO: 46523626— Staré Mesto

Ziadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Stavebné úpravy a prístavba k Objektu služieb“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský

Mikuláš — Vrbica-Nábrežie ICO: 31596347 v zastúpeni Inžiniering Neumann, s.r.o., ul.

Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto fCO: 46523626, podal dňa

05.09.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Stavebné úpravy

a pristavba k Objektu služieb“, umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 780/2, 780/1, 780/8,

780/7, 781/34, 780/3, 780/6, 780/1 0, 780/9 v kú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob

začaté stavebné konanie.
Na stavbu bob vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš, pod č.

MsU/URaSP 2019i‘3602-05/AMi zo dňa 29.07.2019. ktoré nadobudlo právoplatnosf dňa

05.09.2019.
Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad podľa 117 zákona

Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) v znení

neskoršíeh predpisov a S písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štárnej správe pre územné

plánovanie. stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadost‘ stavebníka podľa 62 a 63

stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti rozhodci takto:

Stavba „Stavebné úpravy a prístavba k Objektu služieb“, umiestnená na pozemku

pare.č. KN-C 780/2, 780/1, 780/8, 780/7, 781/44, 780/3, 780/6, 780/10, 780/9 v k.ú.

Liptovský Mikuláš sa podfa 66 ods. I stavebného zákona

povoľuje

ako stavba dočasná v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom VEREX

REALITY s.r.o. a nájomcom PeLiM, práČovne a Čistiarne s.r.o., na dobu neurčitú.

Druh a účel povol‘ovanej stavby: Budova obchodu a služieb — nebytová budova

Objektová skladba povoľovanej stavby:

(v zmysle projektovej dokumentácie. ktorá tvori súčast‘ stavebného povolenia)

V rozsahu stavebných obiektov:

SO 01 Stavebné úpravy a pristavba k Objektu služieb

SO 02 Spevnené plochy



Popis povol‘ovanej stavby:
jedná sa o realizáciu stavebných úprav a prístavbu k existujúcej budove Objektu

služieb. ktorá je jednopodtažná, čiastočne podpivničená a zastrešená kombináciou plochej

a pultovej strechy. V rámci stavebných úprav a pristavby je navrlmuté rozšírenie ľavého

priečclia objektu smerom k ulici Bellova — jedná sa o vybudovanie miestnosti pre príjem

a výdaj prádla od individuálnych zákaznikov a zároveň sa v prístavbe vytvorí samostatná

kuchynka so 6 miestami na sedenie. K existujúcemu skladu špinavého prádla je navrhirnté

rozširenie pódorysu pravého priečelia objektu smerom k ulici Bellova — pre umiestnenie cca.

79 vozikov špinavého prádla. Vedl‘a skladu špinavého prádla je navrlmutý samostatný sklad

pre nemocničně prádlo s kapacitou 27 vozíkov.

Zo stran‘ dvora bude existujúci objekt rozšírený o 8,00 rn, v prístavbe bude vytvorený

sklad čistého prádla s kapacitou 56 vozíkov. Stavebné úpravy exiswjúceho objektu

pozostávajú aj v úpravách existujúceho interiéru a v odstráneni skladu č.m. 1.25, ktoiý je

umiestnenÝ v západnej časti objektu a oplotenia so schodiskom, ktoré je umiestnené

/ vchodnej časti exiszujúceho objektu.
Vvkurovanie objektu je zabezpečené z existujúcej plynovej kotolne pomocou

kurovacich telies doskového typu. Stavebnými úpravami sa nezvyšuje kapacita

zamestnancov u preto sa parkovacie státia nenavyšujú. Zamestnanci parkujú svoje osobně

automobily vo dvore práčovne. kde sú aj odstavené nákladné automobily prevádzky.

lndividuálnv zákazníci majú vyhradené parkovanie pri vstupu z Bellovej ulice, resp. mčžu

použiť parkoviská umiestnené na parc. č. KN-C 2494/25, 2494/56 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Existujůce spevnené plochy v areáli objektu služieb na pozemku parc.č. KN-C 780/3

v k.ú. Liptovský Mikuláš budů stavebne upravené t.j. na jestvujúcu betónovú plochu bude

uložená betónová dlažba. Odvodnenie ostáva póvodné do uličných vpustov, ktoré sa výškovo

upravia.

Dispozičné riešenie objektu
Nový stav:

I ‚NP: chodba, kancelária. šatňa muži, hygiena muži, ka.ncelária. šatňa ženy, predsieň,

upratovačka. hygiena ženy, kuchynka, medzisklad prádla, príjem a výdaj prádla, príjem

nemocničného prádla, sklad špinavého prádla, tech. miestnosť VZT, práčovňa, čisté prádlo,

kotolňa. chodba, chodba schodisko. archiv, sklad čistého prádla, práčovňa, chemické

čistenie. chemické čisenie. 4xsklad

Původný stav:
I NP: chodba. kuchynka. šatňa. WC. WC, umyváreň, 2xkancelária. chodba, chodba ±

schodisko. kancelária. sklad. 2xpríjem prádla, sklad nemocničného prádla, sklad špinavého

prádla. tech. rniestnost‘ VZT. práčovňa. čisté prádlo. zádvede kotolne, kotolňa, práčovňa,

chemické čistenie. sklad, chemické čistenie. 4xsklad

Technické údaje povol‘ovanej stavby:

SO 01 Stavebné úpravy a prístavba k Objektu služieb

Plocha pozemku : 2 154,89 m2

Zastavaná plocha:
- Objektu služieb „PeLirn“: 975,15 rn2

- Pdstavba k objektu služieb: 269,80 m2

-‚ Navrhovaná zastavaná plocha: 1244,95 m2

Užitková plocha:
- StarÝ slav : 834,80 m



- Navrhovaný stav 1049.10 m2
Obostavaný priestor:
- Starý stav : 4388,17 m3
- Navrhovaný stav : 5602,27 m3

SO 02 Sevné plochy
Skladba konštrukčných vrstiev existuj úcej spevnenej plochy

- Betónová dlažba 80,00 mm
- Kamenivo fr, 4-8 mm 40,00 mm

Projektovú dokumentáciu vypracovali:

Ing. Michal Radič — architektúra
Ing. Fedor Beťko — statika stavby
Ing. Radoslav Brziak — vykurovanie. zdravotechnika
Ing. Vladimir Kičin — elektroinštalácia
- sú to odhorne spósobilé osoby. ktoré zodpovedajú za správnosť a úplnosť projektovej

dok um trn tác i e.

Spůsoh doterajšieho vvužitia dotknutých pozemkov:

Pozemky KN-C 780/2, 780/1, 781/44, 780/3 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš sú
vedené ako zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatie pódv z PPF
Nevyžaduje sa.

Napojenie na komunikačnú sicť:
Póvodné vstupy do objektu sú z ul. Bellova z východnej straiy a zásobovanie je zo sevemej
strany z dvora.

Povolenie na výstavbu vodnej stavby v rozsahu stavebných objektov;
Nevyžaduje sa.

Na uskutočnenic stavby sa určujú tieto podmienkv:
Stavba bude uskutočnená podFa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, klorá je
sůčasťou tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
Fn uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti
a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať:
SIN 92 0201-I až 4 Požiama bezpečnosť stavieb — spoločné ustanovenia
SIN 73 0818 Požiama bezpečnosť stavieb — obsadenie obj ektov osobami
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiamu bezpečnosť pri výstavbe
a pri užívaní stavby.
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
vstavbu stanovené zák. Č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák. č. 50/1 976 Zb. v
zneni neskorších predpisov, najmä 43d-i. a pňslušné technické normy.
- Vyhl. MŽP 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 schopnosťou pohybu a orientácie.
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Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadaf pred
uplynutím lehoty výstavby o jej predlženie.

Spňsoh uskutočnenia stavby: dodávateľsky
Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný do 15 dni od
ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením
názvu firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbomej spösobilosti pre
vykonávanie tejto činnosti.
Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartograflcké činnosti, musí mať
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartograflckých činností autorizovaným
geodetom a kartografom a predložit‘ na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z
hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl‘adiska architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámit‘ stavebnému úradu začatie stavebných prác na
stavbe / 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!,
- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
ŠSD.
- na stavhe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
sun by. - na stavhe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí
dňom. keď sa odstránia stavebně závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť štítok. na ktorom uvedie názov stavby, dodávateľa,
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 poskytnút‘ jeho vlastníkovi náhradu.
Náhrada škody sa rieši podl‘a všeobecných predpisov o nábrade škody ( 420 a nasl.
Občianskeho zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencii stavebného
úradu.
- stavebný materiál skladovat‘ tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných obj ektov,
pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácü,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania

ZS odstrániť a pozemok dať do pĎvodného stavu,
- zhotovitef stavby musí pre stavbu použif len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej eXistencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnosť a stabilita. požiama bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana
zdravia a životného prostredia. bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,
- vjazd a vjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo
K znečisteniu komunikácie. Pripadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby
(stavebník) na vlastné flnančné náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných
nehirnteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov
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susedných nehnuteľností. taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na
prifahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu ajej odvodnenie.
- odvedenie dažďových vód z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k
zamokrovaniu susedných nehnutefností.
- po ukončení stavby požiadat‘ stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného
zákona.
Do kolaudácie stavby je nutné doložit‘ na stavebný úrad geometrický plán so zameraním
pozemkov v zmvsle Nájomnej zmluvy uzaWorenej medzi prenajímatel‘om VEREX
REALITY s.r.o., a nájomcom PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., so zavkladovaním do
Katastra nebnutel‘nosti. Vvhradená časť pozemkov parc.č. KN-C 2494/25g 2494/56
v k.ú. Liptovský Mikuláš musí byť označená zvislým dopravným značením.

Dodržanie požiadavick dotknutých orgánov a mesta:

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelcnie cestnej
dopravy, pozemných komunikáeii a verejných priestranstiev v záväznom staiovisku pod
Č. MsÚ/ZPD-20 19/031 09-OO2JMGa súhlasí s pripomienkami:
- V rámci areálu PeLiM, práčovne a čistiame s.r.o., Bellova č. 1294 budú vybudované
parkovacie stojiská pre zamestnancov v počte minimálne 3 ks podl‘a predloženej projehovej
dokumentácie.
Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestnu komunikáciu ajej
súčasti žiadame odsúhlasit‘ na Mestskom úrade, odbore životného prostredia a dopravy,
oddelenie CD. PK a VP.

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie ŽP a pol‘nohospodársh‘a v rozhodnutí pod č.
MsÚ/ŽP-2019/2049-06/RSm dáva súhlas na výrub dvoch drevín rastúcich na parc.č. KN-C
781/44v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH vo vyjadrení pod
‚ OU-LM-OSZP-2019/008404-002-MA súhlasí za dodržania podmienok:

- S odpadmi. ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade
s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentác iou.

- O spósobe naloženia s odpadmi. ktoré vzniknú pri prestavbe a ich odovzdaní
oprávnenej osobe je potrebné predložiť ku kolaudácii stavby doklady - faktúry, vážne
lístky....

- Odpady zo stavby je potrebné odovzdaf len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber,
mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleníť pňestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spósobom, ktorý nebude
ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážat‘. V prípade
vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovat‘ v súlade s 8 vyhlášky MZP SR
Č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustariovenia zákona o odpadoch.
Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na
mieste. na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je
potrebné s ňou nakladať.

- Prevádzkovateľ objektu si musí plniť povinnosti, ktoré mu ako původcovi odpadu
vypiývajú zo zákona o odpadoch (vedenie evideneie o odpadoch, podávanie ohlásení,
zhromažďovanie odpadov v súlade so zákonom,...).
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, vo vyjadrení pod
Č. OU-LM-OSZP-SVS-2019/11443-O2JLi, zhľadiska ochrany vodných pomerov
s realizáciou stavby súhlasíme.

Stredoslovenská distribučná, a.s. pod č. 4600051130 vo vyjadrení uvádza:
- V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú podzemné KN
vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto Vedení Vám pňkladá SSD a.s. na
situačnorn výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (Cen‘enou plnou čiarou VN vedenia 22kV
podzemné. zelenou plnou čiarou KN podzemné)
- Od uvedených energetických zariadení žiadajú dodržaf ochranné pásmo v zmysle zákona
25I/202 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem SYN. Pri realizácü
výkopových prác. žiadame neporušiť celistvost‘ uzemňovacej sústavy.
- Toto vvjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné ‘zicky ju vytýčit‘. Presnú trasu podzemných
káhlovch vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu
zverejncnú na internetovej stránke www.ssd.sk. link: https:/!online.sse.skJvlc/wtvc.w vytýči
určený pracovník SSD.
- Pri manipulácii mechanizrnami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pň
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa
bezpečnosti osčb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a
križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť
původca povinný neodkladne oznámit‘ na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvaf
zástupcu SSD z prislušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v
Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedeni žiadame dodržat‘ manipulačný priestor
min. I meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Zároveň si Vás dovoFujú upozorniť, že v danej lokalite sa můžu nachádzat‘ aj podzenmé
vedenia tretích osób.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendámych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca
platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bob vydané (zmena lokality, vstupných
údajov. súvisiacej legislativy a pod.).

lmafex spol s.r.o., vo vyjadrení pod č. JK-20190516 konštatuje:
V oblasti záujmového územia může důjsť k styku s optickými siet‘ami spoločnosti IMAFEX
s.r.o.. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a
vyznačenie polohy sietí. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX
s.r.o. na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese
imafex@imafex.sk alebo tel. čísle 0918 415 232.
Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými můžu byť ohrozené alebo poškodené
optické siete ste povinný vykonal‘ všetky ochranné opatrenia, oboznámiť pracovníkov
vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorníť pracovníkov na
možnú polohovú odchýlku + - 30 cm od vyznačenej polohy. Pň prácach v miestach výskytu
sletí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a nepoužívat‘ nevhodné náradie vo
vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy siete. Neprechádzať
ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. Nad optickou
trasou dodržat‘ zákaz skládok. Pred zahrnutím obnovif krytie a označenie.
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Bezodkladne oznárniť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000, +421
918415232.÷421 918322302.

TÚV SÜI) Slov akia, s.r.o. pod č. 7165018625/30/19/BT/OSÍDOK
Fn inšpekcii vvkonanej v dňoch 26.07. a 30.07.20 19 boll zistené nasledovné nedostatky:

- Navrhované únikové východy z pracoviska sa neotvára smerom von v zmysle ods. 4.4
prH. I nariadenia vlády SR Č. 39 1/2006 Z. z. (V predloženej projektovej dokumentácie
nie sú vo všetkých profesiách rovnaký smer otvárania dverí.)

- z predloženej projektovej dokumentácie nic je možné posúdif rebrík (chýba popis a
kóty),

- z predloženej projektovej dokumentácie nic je možné posúdiť zábradlia (nie sú
vyznačené vo výkresovej časti. chýbajú kóty apod.),

- projekt nerieši neodstrániteľné nedostatky (napr. chýbajúce zábradlia, nedostatočná
šírka schodištia. nešmykľavá úprava podlahy a pod.),

- dvere nie sú dostatočne vzdialené od hrany najbližšieho schodišťového stupňa alebo
rampY,

- nieje dostatočne riešený spósob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbe.
Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v mwsle 14 ods. I písm. d) zákona

I 24/2006 Z. z. v zneni neskorších predpisov vydávame toto odborné stanovisko: Projektová
dokumentácia splňa požiada‘kv bezpečnosti technických zaňadení po odstráiwní nedostatkov
LI\Ldcn\ch vn vyššie uvedených hodoch._Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného
ptl\ olenia. U edené nedostatky nebránia vvdaniu stavebného povolenia.
Lpozornenie:

- Prvý a posledn stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec
rarnp musia byť výrazne fanebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

- Pni realizácii sa musia dodržať zásady technických. organizačných pňpadne ďalších
opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR
č. 147/2013 Z. z. v zneni neskoršich predpisov. ‚ ‚

- V projekte je citovaný neplatný predpis (vyhl. SUBP a SBU Č. 374/1990 Zbj.
Poznámka:

- TOV SOD Slovakia s.r.o. móže vykonať inšpekciu podľa SYN EN ISO/IEC
17020:20 12 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zaňadení, ktoré sův
nej inštalované. alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických
zaniadení (v pnislušnej etape výstavby - technický dozor stavieb).

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
- Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú

dodržiavané všeobecné závazné právne predpisv.

LiptovNcl a.s., vo vjadrení pod č. VY-20190516 konštatuje:
V oblasti záujrnového územia máže dójsť k styku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet
as.. Fred reali?.áciou výkopových pnác je stavebník povinný požiadať o ytýčenie a

značenie polohy sletí. Vytýčenie polohy telekomunikačných zadadení vykoná IMAFEX
s.r.o. na základe samostatnej objednávky v termine doprcdu dohodnutom na adrese
imaÍeX(irnaleX.sk alebo tel. čísle 0918 415 232.

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadreni pod č. 6611909156
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIOl SLÚVAKIA, s.r.o. dójde do styku v záujmovom území.
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Slovak Telekom. a.s. a DICI SLOVAKIA. s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné podmienky
ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovně:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržaf ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeni u.
2, Vvjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v pripade zmeny vyznačeného polygónu. dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník
nesplní povinnosť podFa bodu 3.
3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, we ktorý
podal uvedenú žiadosf je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. aJalebo DICI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjetí (najneskór pred
spracovanim projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosf Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Ján Babál, jan.babalte1ekom.sk, +421
44 4328456.
4. V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. i je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutÝch SEK. Bez uzavretia dohody nieje možné zrealizovat‘ prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateFa. že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘
podmienka spnločnosti Slovak Telekom. a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
triaďoania skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na
cxisiujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
Lelckofl1un,kačnch vedeni a zariadeni.
7. V pripade ak na Vami defnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť. ktorá je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s.. a/alebo DICI
SLOVAKIA. s.r.o.. je potrebné zo strany žiadateVa zabezpečit‘ nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade. že žiadateľ bude so zemilými prácami alebo čitmosťou z akýchkol‘vek dóvodov
pokračovať po tom. ako vydané ‘yjadreme stratí platnosť, je povinný zastavif zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný
požiadať o vyrýčenie polohy SEK spoločnosli Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA.
s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu
nachádzať zariadenia mých prevádzkovatel‘ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,
televizne káblové rozvody. týmto upozorňujeme žiadateľa na povmnnosť vyžiadať si obdobné
vvjadrenie od prevádzkovateFov týchto zariadeni.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. aDICI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, as. na základe objednávky zadanej cez intemetovú
aplikáciu na stránke: https:!Jwww.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
II. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržat pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
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12. Žiadateľ móže vyj adrenie použit‘ iba na účel, pře ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej reahzácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovať, prenajímat‘ alebo využívat‘
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadatefa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojif nehirntel‘nosf na
telekornunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pře územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. PoskytovateF negarantuje geodetickú presnost‘ poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej fomie nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP-Distribúeia a.s., pod č. TDÍNS/0439/2O19JHy
V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia. SPP-D, ako prevádzkovateľ
disirihučnej siete. podFa ustanoveni zákona č. 25 1/2012 Z z o energetike a o zmene a doplnení
nieLtorch zákonov zneni neskoršich predpisov (ďalej len .Zákon o energetike“) súhlasí
s umietnenim všie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok.
VŠEOBECNE PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania mých činností
je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadeni na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlvnské Nivy 44/b, 825
11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredních‘om online formuláru
ncrejneného na webovom sídle SPP-D (innv.spp-distribucia.sk);

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaňadenia, ohrozenia jeho
prevádzkv a‘alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vvkonáva bezplatne
vvtyčovanie plynárenských zadadeni do vzdialenosti lOOm:

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pře účely stavebného
konania. alebo pre konanie podľa mých právnych predpisov, podľa podmienok
uvedených v tomto vjadreni;

- stavehnik je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú
dokumentáciu pre účely stavebného konania. alebo pre konanie podľa mých právnych
prdpisov. na posúdenie SPP-D:

- projtktovej dokumentácii pre účely stavebného konania. alebo pre konanie podľa
mých predpisov. požadujeme. aby stavebník:

- rešpktoval a zohFadnil eXistenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochramých
a‘alebo bezpečnostných pásiem:

- pri súbehu a křižovaní navrhovaných vedeni s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržai minimálne odstupové vzdiaienosti v zmysle SYN 73 6005 a TPP
906 01;

- zabezpečil vypracovarne výkresu podrobného osadenia nawhovanej stavby vo vzfabu
k existujúcim plynárenským zariadenia;

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a
križovaní navrhovaných vedeni s existuj úcimi plynárenskými zariadeniami;

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých sůbehov a križovaní
existuj úcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;

Okresné riaditcľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, pod č.
ORHZ-LMI—365-003/2019
Súhlasí bez pripomienok, ale pripadný přesah požiarne nebezpečného priestoru od riešenej
stavby na susedné pozemky (parcely) je potřebné riešif při vydávaní stavebného povolenia.
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Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 2003/2019iJJ - s predloženým

projektom súhlasime bez pripornienok.

K projektovej dokumcntácii pre vydanie stavebného povoknia sa vyjadrili:

Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor Životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej dopravy,

pozemných komunkácií a verejnýeh priestranstiev zo dňa 25.03.2019, mesto Liptovský

Mikuláš. oddelenie ŽP a poľnohospodárstva zo dňa 13.03.2019, Odbor starostlivosti o životné

prostredie. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 26.06.2019, Okresný úrad

Liptovský Mikuláš. Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo

dňa 17.09.2019. Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskorn Mikuláši

to dňa 04.11.2019. Liptovská vodárenská spoločnosť zo dňa 03.04.2019, Stredoslovenská

distribučná zo dňa 18.04.2019, Slovak Telekom, a.s. Zo dňa 02.04.2019, Irnafex spol. s.r.o.

to dňa 16.05.2019. LiptovNet a.s.. zo dha 16.05.2019, SPP-D a.s., zo dňa 04.07.2019, TOV

sOV ‘o dňa 30.07.2019.

Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v

zmyslc 52 ods.I zák. č. 71/1967 lb.
Stavebné povolcnie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo

právoplatnost‘, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívať len

na základe kolaudačného rozhodnutia a až po kolaudácii vodnej stavby.

Stavebné povoknie je v zmysk 70 stavebného zákona právne zúvüzné aj pre

právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o nám jetkaeh účastníkov konania:

V prichchu stavebného konania neboli vznesené námietky od účastníkov konania.

Odňvod ncnie:

Stavcbník PeLiM. práčovne ačistiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský

Mikuláš Vrbica-Nábrežie ICO: 31596347 v zastúpení Inžiniering Neumam, s.r.o.. ul.

(iarhiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto ICO: 46523626, podal dňa

05.09.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Stavebné úpravy aprístavba

k Objektu služieh. umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 780/2, 780/1 (KN-E 778), 780/8,

780/7. 78 1/44. 780/3. 780/6. 780/10. 780/9 v k.ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob

začaté stavebné konanie.
Odstráncnie stavby ..Plynovú kotolňr nie je nutné z dövodu, že bob doložená

Nájornná ‚mluva na pozemok parc.č. KN-C 2494/25 v k.ú. Liptovský Mikuláš a časf

pozemku parc.č. KN-C 2494/56 v kú. Liptovský Mikuláš tj. 1300 rn2, čím bola splnená

podmienka zastavanosti.
Stavebný úrad oznámil dňa 09.10.2019 začatie stavebného 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 uplynutí stanovenej lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznárnenia o začatí konania

swvebný úrad vydal v predmetnej veci stavebné povolenie. Oznámenie o začatí konania bob

doručené všetkým znárnym účastnikom konania a dotknutým orgánom. Súčasne ich

upozornil, že svoje námietky a pripomienky móžu uplatníť najneskór pd ústnom pojednávaní,

inak k nim nebude prihliadnuté. Do určenej doby námietky neboli vznesené.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmab predloženú žiadosť o

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a

8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkrni konania a dotknutými orgánmi štátnej
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správy a zistil. že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú obrozené záujmy
spoločnosti. ani neprimerane obmedzené alebo obrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov 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 a organizácií a mesta Liptovský Mikuláš boli zalnuté
do podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také
dövody. ktoré by bránili povoleniu stavby.

Urniestnenie stavby je v súlade s platným UPN mesta Liptovský Mikuláš. Podľa
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktoiý bol schválený uznesenim
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho záväná časť
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadenim mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2O1ONZN
dňa 1612.2010 s účinnost‘ou dňom 01.01.2011 v znenf zmien a doplnkov sa navrhovaná
stavba nachádza v urbanistickom bloku .‚zmiešané územie mestského centra, kde je
maximálna výška zástavby 4 NP a index zastavanej plochy maximálne 60%“. Bola doložená
Nájomná zmluva uzatvorená medzi prenajímateľom VEREX REALITY s.r.o.. a nájomcom
PeLiM. ráčovne a čistiame s.r.o.. na základe ktorej bola splnená podmienka zastavanosti a
stavba je v súlade s platným územným pláiwm mesta Liptovský Mikuláš. Zo dňa 10.10.20 19
holo doložené vyjadrenie mesta Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta cit.: Predložená
projektová dokumentácia s nájomnou zmluvou o tmere 1300 m2 na pozemkoch parc. č. KN-
C 2494/25. 2494/56 v k.ú. Liptovský Mikuláš nie je v rozpore s plamým územným plánom
mesta Liptovský Mikuláš s tým. že na pozemkoch bude vyčlenená plocha nájmu
a parkovacích stáni pre stavbu ..Stavebné úpravy a pdstavba k objektu služieb“, ktorá
na rhuje príswvbu k objektu prácovne PeLiM na ul. Bellovej 1294v Liptovskom Mikuláši.

Lskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa
vyhl. Č. 532/2002 Z.z.

Vlastníctvo
- pozemku parc.Č. KN-C 780/3. 78 1/44, 780/2, 780/1, 780/6, 780/8, 780/3, 780/9,

780/10 v k.ú. Liptovský Mikuláš výpisom z listu vlastnĺctva Č. 5611 v k.ú. Liptovský Mikuláš
vo vlastnictve: PeLiM. práčovne a čistiame. s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš —

Vrbica-Nábrežie.
Bola doložená Nájomná zmluva uzatvorená medzi prenajímateľom VEREX REALITY s.r.o.,
a nájomcom PeLiM. práčovne a čistiame s.r.o.. v ktorej predmetom nájmu je pozemok
s parc.č. KN-C 2494/25 v k.ú. Liptovský Mikuláš o výmere 777 m2 a parc.č. KN-C 2494/56
v k.ú, Liptovský Mikuláš o výmere 523 m za účelom zňadenia desiatich parkovacích miest
pre zákan-íkov objektu so súp.č. 1294 postavenej na pozemku parc,č. KN-C 7801, 780/2
v k.ú. Liptovský Mikuláš a i dĎvodu zastavanosti.

Správny poplatok:
bol vybraný v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov:
- pol. Č. 60 písm. g) nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane = 400 eur.
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Poučenie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolat‘. Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15
dni odo dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom
Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova
1989/41. Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
Vysokoškolákov č.8556/33B. 01008 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúrnatefné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Jálcháč PhD.
primátor rnest ‚ Lipiovský Mikuláš

Doručuje sa
— vlastnikom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou,

aRo aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podl‘a 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podl‘a 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
‘nesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dni. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Súěasne musí byť mestom zverejnené aj na webovom sídle mesta,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie:
— PeLiM. práčovne a čistiame, s.r.o.. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica

Nábrežie v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska Č. 24, 031 01
Liptovský Mikuláš — Staré Mesto

— Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, Stúrova 1989/41, 032 41 Liptovský Mikuláš —

Staré Mesto — odbor rýayby

— Mestský úrad, útvar hlavného architekta. Liptovský Mikuláš
— Mestský úrad. odbor ZP a dopravy — oddelenie CD, PK a VP
— Mestský úrad, odbor ZP a dopravy — oddelenie ZP a poľnohospodárstva . ‚

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, SSOPaK
a posudzovanie vpiyvov na životné prostredie, SSOPaK. SVS Vrbická 1993, 031 01 Lipt.
Mikuláš — Vrbica-Nábrežie

— Okresné riaditerstvo hasičského a záchranného zboru. Podtatranského 25/1910. 031 01
Lipt. Mikuláš — Staré Mesto

— Liptovská vodárenská spoločnosť, as., Revolučná 595. 031 80 Lipt. Mikuláš — Liptovská
Onrašová

— Stredoslovenská distribučná as., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Zilina
— Krajský pamiatkový úrad Zilina. Mariánske nám. 19,01001 Zilina

t2



— SPP-D. Miynské nivy 44/b. 825 11 Bratislava
— Okresný úrad, odbor krizového riadenia. Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031

41 Liptovský Mikuláš
— Energotel, a.s., Mi)etičova 7, 821 08 Bratislava
— Slovak Telekom, as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
— lmafex. s.r,o.. Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— LiptovNet as., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš— Staré Mesto
— Ing. Michal Radič. RM — project s.r.o., Javorová 621/8, 033 01 Podtureň — projektast

0912 2i l 12 2019
Vyvesené na úradnej tabuli dňa Zvesené dňa‘
Oznámené n..webrs1áiik€-a na CUET dňr

0912 2019

MESTo
13 MES$ýÚR

031 42 LIfRVM!KuLAt
0-2



LE
G

EN
D

A
: —

-
L

a
P

P
O

1
(

-W
R

E
2ĺ

ř
vC

O
V

D
a

— —
—

E
X

SF
um

cA
V

O
O

V
C

D
M

PR
PO

J‘
A

-
‘
u

a
5

Q
L

!O
v

s
JE

DĽ
A,

5M
R

E
X

šk
a

P
ii

r
-
.E

<
S

W
J
C

EL
M

ER
M

aE

.
-
:
•
:
.
?

lS
TA

VA
‘IÁ

PL
Q

O
H

OB
JE

KT
EL

UŽ
EB

Fa
UM

y
97

5:
15

m
2

Ei
5T

A
‘f

Á
K

OB
JE

KT
U

Ew
2E

E
2

r!2

HO
V

lS
T

?N
?

F
L

C
C

12
44

5
n2

lT
A

vA
O

3T
05

7
(p

c
d
(a

Up
m

aa
05

)

R
1

-
rr

o
is

c
a
r0

j3
J
C

fQ
lá

6
2

l/
.

P
o
d
tw

eň
0
3
3
0
1

IC
O

:5
0
5
6
3
4
7
5
0
0

2
1
2
0
3
5
2
2
5
c

L
J

I
•

E
M

w
a)

C
!

CW
EK

E
P

ai
.,

-
rW

/R
H

O
V

M
1A

FR
iS

rA
V

EA
Pe

U
.4

R
O

JE
IC

P
N

E
S

T
A

V
E

B
N

É
PO

V
O

L
E

N
C

E

(i
r

A
U

TC
R

Z
E

t?
PR

O
5P

J.
%

J
V

y
?
?
C

a
t

)
L

G
L

E
c
iR

?
0

Č

/
ď

V
C

t

EE
sT

ns
rA

JB
v

78
0/

I,2
3.

75
91

0a
78

1!
44

ku
.

W
.

Ee
ic

va
11

4
Č

I
‘

D
IC

I

L1
N

ES
TQ

R
Pe

UM
, p

ráč
ov

ne
as

tia
m

e
s.r

o.
Čo

:3
15

56
34

7
FQ

EE
U

T

nA
2G

V
Sr

A
Ey

-
S

W
P

E
i

Fp
EP

ST
AV

EB
NÉ

Ú
PR

A
W

A
PR

iS
TA

V
B

K
OB

JE
KT

U
SL

UZ
IE

B
F

R
G

F
E

C2
:E

,C
T

-L
:Y

;
Č

5
0

0
1

Sr
U

Á
C

R
1:

50
0

C
.

—
Q

7
!n

1
n

íf
lf

lC
.-

-‘


