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Obecný úrad Bobrovec č.90, 032 21 Bobrovec
Číslo: MsÚ/ÚR a SP 201 9/6979-05IMDu V Liptovskom Mikuláši: 11.12.2019

Navrhovateľ: mesto Liptovský Mikuláš, (IČO : 00 315 524) Štúrova 1989/41, 0310 42
Liptovský Mikuláš

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby; „Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, (IČO : 00 315 524) Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš podal dňa 03.10.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
„Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa“ - liniová stavba na pozemkoch v zmysle situácie
spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie - celková situácia
Č. výkr. B, M 1:1 000v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté územně konanie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podl‘a 1 a 5 zákona Č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a 56 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydal
v zmysle * 18 až 29 rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní zo dňa 06.06.2019 pod č. OU-LM
OSZP-20 19/04999-014-Pa.

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, ako príslušný odvolací orgán podl‘a
4 ods. 2 a 3 zákona č. 180/20 13 Z.z. zamietol odvolanie Združenia domových samospráv, Nám.
SNP 13/B, 841 01 Bratislava a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na
životné prostredie pod. č. : OU-LM-OSZP-2019/04999-014-Pa zo dňa 06.06.2019. Toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26.06.2019.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa 117 v spojení s 119 ods. 3 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 posúdila predložený návrh podl‘a 35 až 38 stavebného zákona,
zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov
konania.

Na základe tohto posúdenia podľa * 39, * 39a ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa“ - líniová stavba na pozemkoch v zmysle situácie
spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie - celková situácia
č. výkr. B, M 1:1 000v k. ú. Liptovský Mikuláš tak, ako je to zakreslené v situaČnom výkrese
na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý Won neoddeliternú súčasť tohto rozhodnutia.



Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Posudzované územie sa nachádza v južnej časti mesta LiptovskÝ Mikuláš časť Vrbica -

Nábrežie. Projekt rieši úpravy miestnej komunikácie ul. Majerská a návrh nových odstavných
plóch pri bytovom dome. Riešená časť komunikácie je rozdelená na komunikačně vewy A.B,C.D
aE.
Komunikácia vetva A

- je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmerná v širke 6.Om, dlžka cca 183.04m
- odstavné stoj iská sú navrhnuté v rozmeroch 95 ks 2,4 x 5,0 m a 6 ks 3.5 x 5,Om
- napojená bude na existujúcu časť ul. Majerská, na konci bude poračovať úsekom B

Komunikácia vetva B
- je navrhnutá aRo dvojpruhová. obojsmemá v širke 6,Om, dlžka cca 76,73m
- odstavné stojiská sú navrhnuté v rozmeroch 1 ks 2,4 x 5,0 m a I ks 3.5 x 5,Om
- napojená bude na úsek komunikácie A, na konci bude napojená na eXistujúcu ul. Vrlíkovú

Komunikácia vetva C
- je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmemá v šírke 6,Om, dlžka cca 17,5m
- chodník v šírke 2,Om
- napojená bude na úsek komunikácie A, na konci bude napojená na úsek komunikácie D

Komunikácia vetva D
- je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmemá v šírke 6,Om, dlžka cca 74,9m
- odstavné stoj iská sú navrhnuté v rozmeroch 50 ks 2,4 x 5,0 m
- napojená bude na úsek komunikácie C, na konci bude napojená na úsek komunikácie E

Komunikácia vetva E
- je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmemá v šírke 6,Om, dlžka cca 17,44m
- odstavné stojiská sú navrhnuté v rozmeroch 4 ks 2,4 x 5,0 m
- napojená bude na úsek komunikácie D, na konci bude napojená na úsek komunikácie A
CeLkovo je navrhnutých 167 stojísk, komunikácie v prevedení so živičným krytom, chodníky
a odstavné plochy s dláždeným krytom. Prečny sklon je navrhnutý jednostranný 2%, pozd[žny
prispósobený okolitému terénu. Dažďové vody z povrchového odtoku budú odvádzané do
uličných vpustí opatren“ch odlučovačmi ropných látok. následne budú vody postupne
vsakované vo vsakovacích zariadeniach pri každej vpusti.

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, horá tvori súčasf rozhodnutia)
SO 01 Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa
SO 02 Verejné osvetlenie
SO 03 Dažďová kanalizácia

Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na v ňatie pády z PPF:
- nie je potrebný

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Martin Uličný - projektovanie dopravných stavieb



Podmienkv pre umiestnenie stavby. požiadavkv na obsah projektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:

1. Polohové a výškové umiestnenie stavby v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie
z katastrálnej mapy a projcktovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia.
Stavebné úpravy ul. Majcrská II. etapa“ - liniová stavba bude na pozemkoch v zmysle situácie
spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie - celková situácia
Č. výkr. B, M 1:1 000v k. ú. Liptovský Mikuláš.

2. Napojenie na komunikačnú sieť:
Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa si nevyžaduje nové napojenie na miestnu komunikáciu,

3. Napojenie na siete technického vybavenia:
- zásobovanie elektrickou energiou — nové napojenie sa nerieši
- prívod pitnej vody — nie je potrebný
- splaškové vody — nie je potrebné odvádzať
- dažďové vody — budu odvadzarié do dažďovej kajrnlizácie
- STL plynovod — nic je potrebný

4. Podmienky na ochranu prirody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP-20191003709-02-Ma zo dila 06.03.2019.
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade

s plamou legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spbsohe naloženia s odpadmi, kioré
vznikiú pri vÝstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

- Odpady zo stavby je potrebné odovzdaf len oprávnenej osobe v zmysle „zákona
o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zadadenie na zber, mobilné
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnenim (skládka odpadov).
Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby
a zabezpečit‘ ho spósobom, ktorý nebude ohrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo
staveniska hned‘ odvážať.

- Zodpovedná osoba, ktorej bude vydané stavebné povolenie je povinná nakladať s odpadmi z
rekonštrukcie komunikácie v súlade s *77 odst. 3,4 Zákona NR SR Č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy pod
Č.: OU-LM-QSIP-SVS-2019/4372-2JLi zo dňa 28.03.2019.
Z hl‘adiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby: „Parkovisko Majerská Liptovský Mikuláš,
SO 02 Dažd‘ová kanalizácia súhlasíme.
Podľa 16 ods. 6 zákona č. 135/196 1 Zb. vmp o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
orgány štámej správy pre pozemné komunikácie povoFujú aj stavby, kloré sú podľa * 52 ods. I
zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách vznp (vodný zákon) vodnými stavbami a sú súčasťou
komunikácie (napr. dažďová kanalizácia, ORL, vsakovacie objekty pre odvádzame vód z
povrchového odtoku atd‘.), ako aj podmienené investície (napr. preloženie verejného vodovodu,
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verejnej kanalizácie, stavby na úpravu, zmenu koryta vodného toku apod.). To platí v prípade. že
týmito zadadeniami budú odvádzané výlučne povrchové vody z tejto komunikácie. Ak sa do
vsakovacích zariadení odvedú aj vody z bytových domov, alebo mých stavebných objektov,
povoľovací orgán vodných stavieb bude tunajší orgán štátnej vodnej správy.
Povolenie na osobitné uživanie vód - povolenie na odvádzanie vód z povrchového odtoku do
podzemných vód v zmysle ustanovení 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona bude vydávat? tunajší
orgán štátnej vodnej správy.
Povolenie na osobitné užívanie vád musí byt‘ vydané skór, ako bude vydané povolenie na stavbu
miestnej komunikácie.

5. Požiadavkv vvplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastnikov sjetí
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Zilina pod č. 4600054552 zo dňa 16.10.2019.

- V predmetnej lokaiite katastra Lipt. Mikuláš, ul. Majerská. CKN 33 17/10, 101 sa
nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú
trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako pilichu tohto vyjadrenia,
(červenou plnou čiarou VN vedenia 22kv podzemné, zelenou plnou čiarou NN podzemné
ve den ia)

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noríem STN (VN zemné káblové
vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 .meter). Pri realizácii výkopových
prác, žiadame neporušiť celistvosf uzemňovacej sústavy.

- Toto vyjadrenie má len informativny charakter. V zmysle stavebného zákona ie pre určenie
presnej trasy podzemných vedeni potrebné fyzickyju vytýčit?.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zadadení SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa
bezpečnosti osáb. ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a
križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je táto skutočnosť
pávodca povinný neodkladne oznámit? na tel. číslo 0800 159 000.

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke www.ssd.sk, link:
https://online.sse.sk/vtc/vytyc wv vytýčí určený pracovník SSD.

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby E2 na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v
Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného dennika.

- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Zároveň si Vás dovol‘ujeme upozornit?, že v danej lokalite sa móžu nachádzaf ai podzemné
vedenia tretich osób.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6611907992 zo dňa 21.03.2019.
So sieťami elektronických komunikácií (d‘alej len SEK) spoločnosti Siovak Telekom, a.s. alalebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dbjde do styku v záujmovom území.
- Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAMA, s.r.o. požadujú dodržat‘ Všeobecné

4



podmienky ochrany SEK V zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný
rešpektovať nasledovné:
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
rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade 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 prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. aJalebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjetí (najneskbr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostrednícwom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti : Ján Babál,jan.babaltelekom.sk, +421 444328456.
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.
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 vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať 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
zriad‘ovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
V pripade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastnícwe Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel‘a zahezpečiť nadzemnů sjet‘ proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podl‘a 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V pripade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alebo ěinnosťou z akj‘chkol‘vek
dňvodov pokraěovať po tom, ako vydané vyjadrenie strati 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 DIOl
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tornu, že na Vašom záujmovom území sa
móžu nachádzať zariadenia mých prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel‘a na povinnosť vyžiadaf si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAMA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sklvvjadrenia.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávk-v.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl‘adu vyššie uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
yjadrenia.
Ziadateľ mĎže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej rea]izácie výstavby, žiadatel‘ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímaf alebo využívat‘ bez
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súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Ziadatel‘a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojif nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územně rozhodnutie
doplniť aj te]ekomunikačnú pripojku.
Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskyinutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP — distribúeia, a.s., Bratislava pod Č. TDJNS/O176J219I1flT zo dňa 20.03.2019.
Súhlasí s realizáciou navrhovanej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:

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, k-torú je potrebné zaslaf na adresu: SPP - distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovorn sídel SPP-D (www.spp-d i stri bučia. sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaňadenia. ohrozenia jeho prevádzky
aialebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezpiatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti W0 rn,
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosf plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najrnä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožníť zástupcovi SPP-D vstup na snvenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s SIN 73 3050 až po
predchádzajúcorn vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
rnechanizmov,
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 denníka,
príswp k akýmkoľvek technologickým zariadeniarn SPP-D nic je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná. pokial‘ sana 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 hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izotácie potrubia, musí byt‘ ihned‘
ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850111 727,
upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých pripadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOl), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom aialebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podl‘a ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- E, poškodením
plynárenského zariadenia móže dbjsf aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa 284 a 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
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všeobecne prospešného zariadenia podFa 286, alebo 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon,

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TRP) najmä TPP 700 02, 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohl‘adniť eXistenciu plynárenských zariadení alalebo ich
ochranných alalebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pd súbehu a kňžovaní navrhovaných vedeni s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle SYN 73
6005 aTPP 906 01,

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

OSOBITNE PODMIENKY:
- Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca (zámkovej dlažby) prizvať pracovníka

technickej kontroly a diagnostiky Zilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Peter Vrzgula
044/6265611,0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu.

- Poklopy plyn, zariadeni upravit‘ na úroveň terénu tak, aby boli sprístupnené.

Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. PKUZA-2019/7924-02/2O81OJFUR zo dňa
18.03.2019.
Z hl‘adiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KN) uplatňuje nasledovné
požiadavky:
- Ak počas stavebných prác dĎjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy,

napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov,
fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je
nevyhnutné nález okamžite nahlásit‘ Krajskému pamiatkovému úradu Zitina, najneskór
na druhý pracovný dcň po nájdeni a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom.

- Zabezpečiť preukázatel‘nm spósobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska
všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácií stavby.

Podľa 40ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v prípade
zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba
zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa
musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou
odbome spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný
vykonaf všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokial‘ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode
s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže vyzdvihnúť a premiestniť
z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického
výskumu.

mesto Liptovský Mikuláš, ‚ odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev pod Č. MsU/ZPD
2019/02969-021MW zo dňa 19.03.2019.
Súhlasi s vydanmm rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebného povolenia
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Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasit‘ na Mestskom úrade, odbor
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a
verejných priestranstiev.

mesto Liptovský Mikuláš, ‚ odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného
prostredia a pol‘nohospodársh‘a pod č. MsU/ZP-2019/3234-02/RSm zo dňa 28.03.2019.
nemá námietky k realizácii uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:

- v mieste pánovaiwj stavby, kde budů prebiehať výkopové práce k spevnenm
komunikáciám. parkovacím miestam a chodníkom sa v bezprostrednej blízkosti nachádzajů
vzrastlé dreviny. V týchto priestoroch je potrebné dodržať ustaiovenie SYN 83 7010
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, časti 4. „Poškodzovanie drcvín a
prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach“, hlavne článkom 4.2.4 a to: Hlbenie
výkopov sa nesmie vykonávaf v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nic
je možné zabezpečit‘, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od
päty kmeňa. Fn hlbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa
můžu prewšiť jedine rezom, pričom sa rezné mieste zahladia a ošetnia.

- v mieste plánovanej komunikácie vetvy C a D sa nachádzajú 3 ks mladých, perspekiívnych
stromov (Č. 140, 141, 142), pričom je potrebné pred realizáciou stavby v týchto miestach
zabezpeČiť ich presadenie mimo stavbu tak, aby nedošlo vplyvom stavebných prác k ich
poškodeniu.

- v zmysle článku 16.3.17 Slovenskej technickej normy SYN 73 6110/Z1 o projektovaní
miestnych komunikácií Zmena I požadujeme po realizácii stavby v priestore yeNy D medzi
parkoviskami realizovať výsadbu vysokej zelene v počte minimálne I strom na 4 parkovacie
miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami.

LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš, pod Č.: LN-VY-20190311 zo dňa 11.03.02019.
V oblasti záujmového územia möže dójsť do styku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet
a.s.
Fred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadaf o vytýčenie a vyznačenie
polohy sjetí na tel. čísle 0918 415 232.

IMAFEX spol. s.r.o., Litovský Mikuláš, pod Č. : JX-20190311 ZO dňa 11.03.2019.
V oblasti záujmového územia může důjst‘ do styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX
s.r.o.
Fred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadaf o vytýčenie a vyznačenie
polohy sietí na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese
imafeximafex.sk alebo tel. čísle 0918 4152327.

LMT, a.s., Liptovský Mikuláš pod ě. : LMT 2019-023-PM zo dňa 06.03.2019.
V trase vybudovania nových parkovacích miest na sa nachádzajú teplovodně rozvody, ktoré vedú
s plynovej kotolne PK17 Za Havlovci 4032 od základnej školy do bytového domu(BD) Nábrežie
A. Stodolu 1796 Fl a z BD Nábrežie A. Stodolu 1808 F3 prechádzajú cez cestu do BD Nábrežie
A. Stodolu 179901 (priloha situácia)
Preto pred vykonaiúm prác žiadame o prizvanie na vytýčenie trasy týchto teplovodných
rozvodov.
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Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Technicko správny úsek pre regiún Liptov,
pod Č. : 45/2019/SCZSK zo dňa 19.03.2019.
A. Podmienky pre realizáciu úpravy napojenia vetvy ..A “ na cestu 111/2333:

- Pracovisko na ceste bude vyznačené príslušným dopravným značením podľa projek—tu
dočasného DZ odsúhlaseného OR PZ ODI Lipt. Mikuláš

- Upravu napojenia na cestu žiadame stavebne realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu
mechanizmov zimnej údržby

- Práce na napojení žiadame realizovať v termíne máj - september bežného roka
- Záručná lehota na práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia

stavebného úseku cesty zástupcom správcu komunikácie.
- Fn dodržaní uvedeného súhlasíme s vydaním stavebného povolenia
- Začatie a ukončenie prác na napojení vetiev na cestu 111/2333 oznámi stavebník zástupcovi

správcu komunikácie - p. Vyšný, tel.: 0918 370 176, ktorému predlo—ží rozhodnutie,
oprávňujúce zásah do telesa cesty. Zástupca SC ZSK po ukon—čení prác písomne preberie
miesta napojení na cestu 111/2333. Pokiaľ stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný
zástupcovi S C ZSK, budú považované stavebné práce za nedokončené a záručná lehota
nezačne plynúť!

- Stavebník pred začatím prác na úprave napojenia na cestu 111/233 3 požiada v zmysle 3b,
Zák. č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie cestný správny orgán,
klorému pred]oží toto naše vyjadrenie. Bez vydania prá-voplatného rozhodnutia cestného
správneho orgánu a odovzdania staveniska v stavebnom úseku cesty 111/2333 nesmie byl‘
vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty!

B. Dopravné značenie
- na ceste 111/233 3 nedójde ku zmene trvalého DZ

SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty 111/2333 na čas nevyhnutne potrebný pre
úpravu napojenia vetvy „A“ a vykonanie stavebných úprav cestného telesa po zásahu do riadneho
stavu.

Vyhradenie podrobnejšich podkladov, alebo projektovej dokumentácie:
- V projekte pre stavebné povolenie dodržať podmienky vyhradené v stanoviskách dotknutých

orgánov a organizácií.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s 9 vyhlášky Č.

453/2000 Z. z. ač. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ďalšie podmienk3‘, ktorými 82 Zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených
záujmov účastníkov konania:
- Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovat‘ k žiadosti o vydanie

stavebného povolenia. Pri spracovani projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
musia byt‘ dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných
vedeni inžinierskych sietí.

- Projeklovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie oprávnenej
právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa
06.03.2019; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 28.03.2019;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a s posudzovania
vplyvov na životné prostredie zo dňa 06.03.2019; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zo
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dňa 16.10.2019; Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 21.03.2019; Orange Slovensko as.,
Banská Bystrica zo dňa 02.04.2019; Telefonica 02 Slovakia s.r.o. Bratislava zo dňa 01.04.2019;
Krajský pamiatkový úrad Zilina zo dňa 18.03.2019; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa
20.03.2019; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 08.04.2019; LMT, a.s. LiptovskÝ Mikuláš Zo dila
06.03.20 19; Liptov Net a.s. Liptovský Mikuláš ZO dňa 11.03.2019; IMAFEX, spol.s.r.o.
Liptovský Mikuláš zo dňa 31.03.2019; mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia
a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev zo dňa
19.03.2019; mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie
životného prostredia a poľnohospodárstva zo dňa 28.03.2019; Ministerstvo obrany SR Agentúra
správy majetku Banská Bystrica ZO dňa 15.03.2019; Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory
Banská Bystrica zo dňa 15.03.2019; Regionálny úrad verejného zdravotnícwa Liptovský
Mikuláš zo dňa 25.03.2019; VPS Liptovský Mikuláš ZO dňa 26.03.2019; Správa ciest Zilinského
samosprávneho kraja. Technicko správny úsek pre región Liptov zo dňa 19.03.2019;

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli vznesené žiadne námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Ncstrati však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná
žiadost‘ o stavebné povolenie.

Uzemné rozhodnutie je v zmysle 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj pre
právnych nástupeov konania.

Odóvodnenie:
Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, ( ICO 00 315 524 ) Stúrova 1989/41, 031 42

Liptovský Mikuláš podal dňa 03.10.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
„Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa“ - líniová stavba na pozemkoch v zmysle situácie
spracovancj na podklade kópie Z katastrálnej mapy a projekwvej dokumentácie - celková situácia
Č. výkr. B. M 1:1 000 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob Začaté územné konanie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako prfslušný orgán štátnej
správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podl‘a I a S Zákona Č. 525/2003 Z. z. O
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov a 56 Zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niek-torých zákonov v znení neskoršich predpisov (d‘alej len „zákon“) vydal
v zmysle 18 až 29 rozhodnutie vydané v Zisťovacom konaní ZO dňa 06.06.2019 pod Č. OU-LM
OSZP-201 9/04999-014-Pa.

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, ako príslušný odvolací orgán podl‘a
4 ods. 2 a 3 zákona Č. 180/2013 Z.z. zamietol odvolanie Združenia domových samospráv, Nám.
SNP 13/B, 841 01 Bratislava a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na
životné prostredie pod. č. OU-LM-OSZP-2019/04999-014-Pa zo dňa 06.06.2019. Toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26.06.2019.

Stavebný úrad oznámil podl‘a 36 ods. 4 stavebného Zákona dňa 08.10.2019 zaČatie
územného konania verejnou vyhláškou úČasmikom konania a dotknutým orgátom a upustil od
miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej lokalite
dostatoČne Známe a návrh poskytuje dostatoČný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby
Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky můžu uplatniť najneskór do 7
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pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sana ne neprihliadne. Rovnako boli účastníci
konania upozornení, že podľa 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada
na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v piwostupňovom konaní v určenej lehote.
hoci uplatnené mohli byt‘. Zároveň stavebný úrad účastnikov konania poučil, kde a kedy je
mohié nahliadať do dokladov.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestneni stavby preskúmal predložený návrh
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hVadisk uvedených v ustanoveniach uvedených v
* 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené
záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hl‘adiska
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hl‘adiskám
starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hl‘adiskám neodporuje, ani životné prostredie
neohrozuje.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky,
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pódneho fondu a pod.)
boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad
v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre
stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky
dotknutých orgánov, kloré sa týkajú projektovej prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil
dóvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.

Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja
územia aje v súlade s platným územným plánom UPN 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.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podl‘a vyhl.
Č. 532/2002 Z. z.

Vlastnictvo preukázané listom vlastníctva Č. 4401 a 7123 k. ú. Liptovský Mikuláš overenom
na portáli oversi.gov.sk.

Správny poplatok - navrhovateľ je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle 4 ods.
1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Poučenie:
Podľa * 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolat‘. Odvolajiie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovec, prostrednictvom Spoločného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja
Kmeťa Č. 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmatel‘né správnym súdom podl‘a ustanovení Správneho súdneho poriadku.

ng. Ladislav Sedlák, PhD.
Starosta obce Bobrovec



Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddelitel‘nou prílohou územného
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 42 ods. 2 stavebného zákona v
zneni neskorších predpisov. Toto rozbodnutie musí byť vnesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec a súčasnc zverejnené mým
spbsobom na webové sídlo mesta, v miestnom rozhlase v mieste obv klom v súlade s 26
ods. 2 zákona Č. 71/67 lb. o správnom konaní v znení neskoršich predpisov. Posledný deň
15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

Doručuje sa
Učastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto
pozemkom a stavbám mé práva, ak ich vlastnícke a mé práva k týmto pozemkom a stavbám
móžu byt‘ konaním priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle 42 ods. 2 stavebného
zákona tak, že toto rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dni na úradnej
tabuli tunajšieho úradu a na internetovej stránke.

Na vedomie
- Mesto Liptovský Mikuláš ‚ Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš — odbor životného prostredia a dopravy‘ ‚ Ul. Stúrova l989/4,

031 42 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostrcdic, úsek 55011,

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek WS,

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek

ŠSOPAK, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresného riaditel‘stvo Hasičského Záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01

Liptovský Mikuláš
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Stúrova

36,03 1 80 Liptovský Mikuláš
- Ministerstvo vnútna SR, Centrum podpory BB, ul. 9 mája č.1, 974 86 Banská Bystrica

Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Zilina
- SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
- LVS, a.s., Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP- distribúcia. as., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
- LMT, a. s., Za trat‘ou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
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