MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2019/0530-06/AMi
V Liptovskom Mikuláši: 10.04.2019
Stavebník:
Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 506 22 897 v zastúpení Miroslav
Dančík, ul. l.mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“
- objekty: - SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A,B,C; SO 04 Komunikácie
a spevnené plochy vetva D,E,F

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Stavebník Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 506 22 897
v zastúpení Miroslav Dančík, ul. l.mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa
14.01.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Stošice
Liptovský Mikuláš“ - SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A, B, C; SO 04
Komunikácie a spevnené plochy vetva D, E, F, líniová stavba umiestnená v katastrálnom
území Okoličné.
Na predmetnú stavbu bola vydaná mestom Liptovský Mikuláš, zmena územného
rozhodnutia pod č. MsÚ/ÚRaSP/2018/2214-06/AMi, 2017/7898 zo dňa 02.07.2018
a stavebné povolenie pod č. ÚR a SP 2009/04637-04/Dc zo dňa 18.02.2010.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť o vydanie stavebného
povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa ustanovenia § 62 a 63 zákona č.
50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:
Stavba „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ - SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy
vetva A, B, C; SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva D, E, F, líniová stavba
umiestnená v katastrálnom území Okoličné sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona a § 16
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

povoľuje
v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 10.03. 2017, ktorá bola uzatvorená medzi nájomcom
Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina a prenajímateľom Mgr. Zitou Žiaranovou,
Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, a v zmysle dodatku č. 1 k nájomnej zmluve
k nehnuteľnostiam uzatvorenej dňa 22.03.2018.
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Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba - líniová stavba
Popis povoľovanej stavby:
SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A, B, C
Novonavrhnuté miestne komunikácie vytvoria dopravný systém v obytnom súbore
a umožnia prístup do jednotlivých objektov. Komunikácie sú navrhnuté ako dvojpruhové,
obojsmerné, s jednostranným chodníkom. Povrch komunikácií bude z asfaltobetónu
a chodníkov zo zámkovej dlažby, dĺžka celkom 727,87 m.
Trasa vetvy C sa napája na hlavnú prístupovú komunikáciu - vetva I. Vetvy AaB sa
napájajú na Vetvu C a Vetva A sa napája na Vetvu D. Šírkové usporiadanie komunikácií
vetvy A je v kategórií MO 6,5/30, funkčná trieda cesty C3. vetvy B, C je v kategórii 7,0/30,
funkčná trieda C3.
Odvodnenie je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu do uličných
vpustí a následne do dažďovej kanalizácie, ktorá bola súčasťou stavebného povolenia
vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/8960-03/AMi, 2019/148403/AMi zo dňa 08.03.2019.
Komunikácia vetva A, B, C bude umiestnená na pozemkoch pare.č. KN-C 755/452,
1243/18, 755/15, 755/451 v k.ú. Okoličné.
Vedľa Vetvy C pri napájaní sa na prístupovú komunikáciu I. na pare.č. KN-C
755/426 v k.ú. Okoličné, budú situované parkovacie státia v počte 9 ks, ktorých povrchová
úprava bude tvorená retenčnou dlažbou (recyklovaná plastová vegetačná tvárnica).
SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva D,E,F
Komunikácie sú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné, s jednostranným
chodníkom. Povrch komunikácií bude z asfaltobetónu a chodníkov zo zámkovej dlažby,
dĺžka celkom 380,78 m.
Trasa vetvy D sa napája na hlavnú prístupovú komunikáciu - vetva II. Vetvy E a F sa
napájajú na Vetvu D. Šírkové usporiadanie vozovky miestnej komunikácie vetva D je
v kategórií MO 7,0/30, funkčná trieda cesty C3, miestne komunikácie vetvy E a F sú
v kategórií MO 4,75/30, funkčná trieda cesty C3.
Odvodnenie je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu do uličných
vpustí a následne do dažďovej kanalizácie, ktorá bola súčasťou stavebného povolenia
vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/8960-03/AMi, 2019/148403/AMi zo dňa 08.03.2019.
Technické údaje povoľovanej stavby:
SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A, B, C
• Komunikácia vetva A (KN-C 755/452, 755/15 v k.ú. Okoličné):
- dvojpruhová obojsmerná komunikácia, dĺžky 211,65m
- komunikácia je napojená na vetvu B a vetvu C a vetvu D
• Komunikácia vetva B ÍKN-C 755/451, 755/452 v k.ú. Okoličné):
- dvojpruhová obojsmerná komunikácia, dĺžky 252,57 m
- komunikácia je napojená na vetvu C
• Komunikácia vetva C (KN-C 755/452 v k.ú. Okoličné'):
- dvojpruhová obojsmerná komunikácia, dĺžky do 241,61 m
- napojená na hlavnú prístupovú komunikáciu - vetva I
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Šírkové usporiadanie komunikácie ulica B, C (8,5m):
Šírka vozovky
6,00 m
Šírka chodníka
1,50 m
Zelený pás
2x0,5 m
Šírkové usporiadanie komunikácie ulica A (7,50m):
Šírka vozovky
5.50 m
Šírka chodníka
1.50 m
Zelený pás
0,50 m
SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva D.E.F
• Komunikácia vetva D (KN-C 755/15. 1243/32, 1136/20 v k.ú. Okoličné):
- dvojpruhová obojsmerná komunikácia s jednostranným chodníkom, dĺžky do 245,00
m
- napojená na hlavnú prístupovú komunikáciu - vetva II
• Komunikácia vetva E (KN-C 755/15 v k.ú. Okoličné):
- jednopruhová obojsmerná komunikácia, dĺžky do 71,11 m
- napojená na je na vetvu D
• Komunikácia vetva F (KN-C 755/15 v k.ú. Okoličné):
- jednopruhová obojsmerná komunikácia, dĺžky do 64,17 m
- napojená na je na vetvu D
Šírkové usporiadanie komunikácie ulica D (8,5m):
Šírka vozovky
6,00 m
1,50 m
Šírka chodníka
Zelený pás
2x0,5 m
Šírkové usporiadanie komunikácie ulica E a F:
Šírka vozovky
2,75 m
Šírka chodníka
1,00 m - chodník súčasťou daných komunikácii
Zelený pás
2x0,50 m
Objektová skladba povoľovanej stavby:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
JBV Stošice Liptovský Mikuláš“
Objekty: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A, B, C
SO 04 - Komunikácie a spevnené plochy vetva D,E,F
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
Ostatné plochy.
Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
Nevyžaduje sa.
Napojenie na verejnú dopravnú sieť :
Trasa vetvy C sa napája na hlavnú prístupovú komunikáciu - vetva I. Vetvy AaB sa
napájajú na Vetvu C a Vetva A sa napája na Vetvu D. Trasa vetvy D sa napája na hlavnú
prístupovú komunikáciu - vetva II. Vetvy E a F sa napájajú na Vetvu D a tá na prístupovú
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komunikáciu II. Vedľa Vetvy C pri napájaní sa na prístupovú komunikáciu I. na pare.č. KNC 755/426 v k.ú. Okoličné, budú situované parkovacie státia v počte 9 ks.
Povolenie na vypúšťanie vody z povrchového odtoku:
Povolené rozhodnutím Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-2018/009455-003/LÍ zo dňa
27.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01.2019. V zmysle požiadavky
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany uvedenej v rozhodnutí
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-2018/009455-003/LÍ zo dňa 27.11.2018 je nutné osadiť
plnoprietokový odlučovač ropných látok do poslednej šachty na parkovisku, na ktorý vydá
rozhodnutie príslušný špeciálny stavebný úrad.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní
ktorú vypracoval Ing. Vladimír Otto, 4196*Z*I2. Za správnosť, úplnosť
a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.
- Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre
stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie
stavby.
- Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona špeciálnemu
stavebnému úradu oznámiť začatie stavby. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto
rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto
rozhodnutia.
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb
zákona 237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon /,
príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Spôsob uskutočňovania: dodávateľsky.
- Zhotoviteľ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi
stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla,
spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.
- Pred začatím stavby alebo jej zmeny musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb
fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a
kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a
kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a predložiť na
stavebný úrad.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby. Na stavbe je potrebné viesť stavebný
denník.
Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry:
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych
sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľu na viditeľnom mieste pri
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vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude
stavbu uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osôb.
- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte
pred jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH .
- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
ŠSD.
- Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby.
- S odpadom vzniknutým počas realizácie a prevádzky stavby sa musí nakladať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu
uhradiť podľa platných predpisov.
- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlej komunikácii, je potrebné
zabezpečiť jej ochranu pred znečistením.
- Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavieb riešiť tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susednej nehnuteľnosti..
- Pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta.
Dodržať ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu.
- Križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN.
- Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ustanoveniami § 43i
stavebného zákona a § 13 vyhlášky.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s
nimi súvisiacich a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky 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 a príslušné technické normy.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky,
vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti
stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby.
- V priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného
zákona a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- Na stavbe musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa
uskutočňovanej stavby.
- Terén okolo stavby môže byť upravený iba tak, aby zrážkové vody zo stavby a stavebného
pozemku neodtekali na susedné pozemky a aby nespôsobovali ich zamokrenie.
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Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým,
že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr.
hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod.
Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.
Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach,
ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
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 predĺženie.
Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a požiada
špeciálny stavebný úrad o kolaudáciu stavby.
Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby zabezpečiť kolaudačné rozhodnutia tých častí
stavby, ktoré boli povolené špeciálnymi stavebnými úradmi
Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli
uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov.
Stavebník je v prípade nepredvídaného archeologického nálezu povinný dodržať
povinnosti v zmysle § 127 odst. 2 stavebného zákona.
Podmienky uvedené v rozhodnutí o zmene v umiestnení stavby vydané mestom Liptovský
Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP/2018/2214-06/AMi, 2017/7898 zo dňa 02.07.2018, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2018 ostávajú v platnosti.
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev vo vyjadrení pod č.
MsÚ/ŽPD-2018/06558-02/MGa súhlasí s vydaním stavebného povolenia s nasledovnými
podmienkami:
- Zabezpečiť bezbariérové stavebné úpravy a opatrenia pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách v zmysle platnej
vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.
- Stĺpy verejného osvetlenia žiadame umiestniť v zelenom páse mimo chodníka.
- Podmienkou prebratia verejného osvetlenia do správy mesta Liptovský Mikuláš je
uloženie celého podzemného vedenia verejného osvetlenia do plastových chráničiek.
- V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred
realizáciou inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia
vytýčiť prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné
služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.
- Pred začatím stavebných prác v telese chodníka alebo priľahlej zeleni na ul. Žiarskej je
stavebník povinný požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie verejného, kde budú stanovené podmienky zásahu do telesa vozovky a
priľahlých pozemkov. Žiadosť musí byť doložená vyjadrením Okresného dopravného
inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlaseným projektom dočasného
dopravného značenia.
- Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestnu komunikáciu,
jej súčasti a verejné osvetlenie žiadame odsúhlasiť na Mestskom úrade LM, odbore
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a
verejných priestranstiev.
- Toto vyjadrenie nenahrádza povolenia vydávané podľa osobitných predpisov.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH vo vyjadrení
pod č. OU-LM-OSZP-2018/008260-002-MA súhlasí za dodržania podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade
s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.
- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej
osobe.
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len
oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich
zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie bituménových
zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť
priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý
nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
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.
- S komunálnym odpadom je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta
Liptovský Mikuláš.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS
vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/8261-2/LÍ súhlasí za predpokladu dodržania
nasledovnej podmienky:
- Možnosť vypúšťania vôd z povrchového odtoku z prístupovej komunikácie (zberač A)
do existujúcej dažďovej kanalizácie s vyústením do vodného toku Váh bude možné až
po získaní súhlasného stanoviska správcu dažďovej kanalizácie
v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS v
rozhodnutí pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/009455-003/LÍ povoľuje vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku z komunikácii obytného súboru.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
SSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal záväzné stanovisko pod č.
OU-LM-OSZP-2019/02242-002-Pa, v ktorom konštatuje, že navrhovaná stavba je v súlade
so zákonom 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živtoné prostredie a s podmienkami
určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, k zmene navrhovanej činnosti vydaným
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OULM-OSZP-2017/00234-032-Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2018.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
ŠSOPaK vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/08258-002-Pa nemá námietky a
požaduje dodržať podmienky:
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.,
- pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov
na okolité prírodné prostredie
- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným
spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového
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systému
- v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do
pôdy, vody a horninového prostredia pri zemných prácach vykonať opatrenia na
zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do okolia
- v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná
investor na vlastné náklady ich odstránenie
- po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
v stanovisku pod č. ORHZ-LM1-618-002/2018 súhlasí bez pripomienok.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava vo vyjadrení pod č. 25436/2017/0420-2
konštatuje:
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou nemáme námietky k realizácií stavby
v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného
povolenia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:
- Riešiť pri styku (súbeh) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení
(6kV) v správe ŽSR - OR Žilina, SEE (rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od
vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné - prístupné).
- Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste
navrhovanej stavby u ŽSR - OR Žilina, SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich
ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných
vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
- Stavebník je povinný počas celej prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala
dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
- Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a
narušená železničná prevádzka.
- Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme
skladovať mimo pozemku ŽSR.
- Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDaV SR Bratislava, Sekcia ŽDD. Odbor
DSÚ,(Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu
stavby v ochrannom pásme dráhy (súhlas navykonávanie činnosti v OPD v rámci
stavby).
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava vo vyjadrení pod č. 23132/2017/0420-2
konštatuje:
- Predložená dokumentácia rieši v rámci stavby objekt splaškovej kanalizácie PVC DN
300 v dĺžke 230m, s trasou situovanou v ochrannom pásme dráhy a obvode dráhy s
križovaním žel. trate Košice - Žilina v žkm 253,235 (navrhované pretláčaním vo
vzdialeností min. 15m od závemého múrika mostnej konštrukcie) s uložením v
oceľovej chráničke DN500, dĺžky 25m s hĺbkou uloženia min. 5,2m od n. k. Stavba
zasahuje do pozemku pare. č. KN C č. 754, k. ú. Okoličné v správe ŽSR. Riešenie
stavby je uvedené v projektovej dokumentácii.
- Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k
realizácií stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním stavebného
(vodoprávneho) povolenia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:
- Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky
uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (SHM a OR Žilina),
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pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
- riešiť pri styku( križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových
vedení (DK, TKK, el. kábel 6 kV) v správe SOZT a SEE Žilina (uloženie do
chráničiek, rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy
ponechať voľné - prístupné)
- stavbu zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v zmysle PD
- realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný
priestor
- stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o
bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č.
124/2006 Z. z.). Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR - OR Žilina uzavretú dohodu o
bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR.
- stavbu v OPD prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol
vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
- Prípadné zmeny stavby, alebo jej situovania je potrebné vopred prejednať s ŽSR - OR
Žilina.
- Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR
navrhovaným na výstavbu (uzatvorí so ŽSR - SHM RP Žilina „Zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena").
- Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste
navrhovanej stavby u ŽSR - OR Žilina, SOZT a SEE. Výkopové práce v ochrannom
pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu
podzemných vedení.
- Stavebník písomne oznámi termín začatia a ukončenia prác v obvode dráhy a objedná
dozornú činnosť (pri križovaní) na ŽSR - OR Žilina, SMSÚ ŽTS TO Liptovský
Mikuláš (kontaktná osoba: Ing. Kováč, t.č. 0903 241749) - z dôvodu bezpečnosti
prevádzky na dráhe.
- Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby
dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
- Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a
narušená železničná prevádzka.
- Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme
skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku ŽSR vykonať do
pôvodného stavu.
- Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR,
stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a
prevádzke(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných
prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
- Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o uzavretí „Zmluvy o zriadení vecného
bremena..." a „Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska ..." s účastníkom
konania ŽSR (SHM a OR Žilina).
- Stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR - OR Žilina, Sekcii žel. tratí a
stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu
dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Liptovský
Mikuláš ku kolaudácii stavby.
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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v stanovisku pod č.
23347/2018/SZDD/62528: vydáva súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme.
MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby sčasti v OPD a zároveň pre jej realizáciu a
užívanie určuje tieto podmienky:
- Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto
stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho
povolenia MDV SR.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie
železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou
dráhy.
- Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ŽSR,
Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy , Bratislava č. 25436/2017/0420-2 zo dňa
18.10.2017.
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám
technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a
tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
- Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na
stavbe.
- Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania. V zmysle § 140b, ods. 1 stavebného
zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného
zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho
orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k
zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica v záväznom
stanovisku č. ASMdpS-1-1690/2017 konštatuje: súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou
podľa predložených situácií - s podmienkami:
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby
postupovať v zmysle §7 a §24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b)
vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení,
- spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v
úsekoch záberu stavby,
- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť na
Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail: dicvd@mil.sk.
- zaslať projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa na vyjadrenie MO SR.
0
- V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
- Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v
riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné
povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku pod
č. OU-LM-OKR-2017/011078-005 nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného
rozhodnutia.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v
stanovisku pod č. OU-LM-OCDPK-2018/Ol 1562-002 súhlasí za podmienok:
V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK L.Mikuláš č. 26/2018/SCŽSK-231 zo
dňa 16.10.2018 a stanovisko ODI ORPZ LM č. ORPZ-LM-ODI-95127/2018 zo dňa
21.08.2018,
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť stanovené podmienky, ak si to
vyžiada verejný záujem.
Energotel a.s., vo vyjadrení pod č. ET/MM18/1078 konštatuje stavba „IBV Stošice
Liptovský Mikuláš k.ú. Okoličné“ zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina a Energotel, a. s., Bratislava, ktoré sme zakreslili
informatívne do priloženej dokumentácie. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené
ochranným pásmom § 68 zákona č.351/2011 Z.z. Podmienky ochrany TKZ budú doplnené
pri vytýčení, ktoré treba objednať vopred 14 dní na t.č. vo vyjadrení. V prípade že počas
výstavby je potrebné preložiť, znížiť .alebo zvýšiť krytie vedenia je toto možné vykonať len
so súhlasom správcu sietí kde na túto prekládku je potrebná vyhotovená PD. Žiadame
dodržať platné predpisy pre priestorovú úpravu vedení podľa normy STN 73 6005 v plnom
rozsahu. Ďalej upozorňujeme žiadateľa o zákaze zriaďovania skládok materiálu na
telekomunikačných vedeniach Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.
Krajský pamiatkový úrad ( KPÚ ) Žilina, v oznámení pod č. KPUZA-2017/207582/79728/FUR oznámil začatie správneho konania vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti
vykonať archeologický výskum a určenie podmienok vykonania pamiatkového
archeologického výskumu.
Krajský pamiatkový úrad ( KPÚ ) Žilina, vydal rozhodnutie pod č. KPUZA-2017/207583/97098/FUR že je nevyhnutné vykonať predstihový a záchranný pamiatkový archeologický
výskum.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 5086/2017/MH - s
predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
- Kanalizačné revízne šachty je potrebné realizovať s roznášacím betónovým prstencom
a liatinovým poklopom pre zodpovedajúce zaťaženie.
- Pretože stavba vodovodu a kanalizácie je v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
vodnou stavbou upozorňujeme, že musí byť povolená rozhodnutím OÚ ŽP.
- V súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami a objektami (uličné vpuste, vsakovacie vrty
a pod.) žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného vodovodu a kanalizácie v
zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja
potrubia na každú stranu. Ďalšie inžinierske siete a ostatné stavebné objekty musia byť
umiestnené mimo tohto pásma ochrany, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.
- Pásmo ochrany navrhovaného vodovodu a kanalizácie musí byť vyhlásené
rozhodnutím OÚ ŽP. Pre tento účel je stavebník povinný dať vyhotoviť geometrický
plán so zakreslením potrubia a pásma ochrany. Križovanie sietí je potrebné realizovať
v zmysle STN.
- Napojenie navrhovaného vodovodného a kanalizačného potrubia na existujúci verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za úhradu pracovníci našej spoločnosti na
základe predloženej objednávky.
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- Navrhované hydranty na verejnom vodovode žiadame označiť v teréne podľa § 8
zákona č. 699/2004 Z.z. Je potrebné použiť hydrant s dĺžkou zodpovedajúcou krytiu
- vodovodného potrubia.
- Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia verejného
vodovodu žiadame umiestniť markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.
- Všetky armatúry použité pri výstavbe vodovodu musia mať ťažkú protikoróznu
ochranu podľa požiadaviek noriem GSK.
- V prípade, že pri realizácii dôjde k poruchám na potrubiach v našej správe, žiadame 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
prizývať zástupcu našej spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.
Kontakt - Ing. Hán tel. č. 0908 916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932.
- Pred napojením rozšírenia vodovodu a kanalizácie žiadanie dohodnúť v zmluve (resp.
v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a investorom podrobnosti
prevzatia vybudovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejne kanalizácie do
prevádzky.
- Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zabezpečiť zriadenie vecného bremena v
prospech LVS, a. s., na pozemkoch, na ktorých budú uložené navrhované potrubia
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zriadenie vecného bremena je potrebné
vyznačiť na LV vlastníka pozemku.
Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
a geodetické zameranie (polohopis, vyškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn
(čitateľné pre prostredie Micro Station).
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vo vyjadrení pod č. CS SVP OZPN
2428/2018/15 konštatuje:
Vo veci výstavby komplexu rodinných domov v k.ú. Okoličné, lokalita - Okoličné, si
Vás dovoľujeme informovať, že ochranná hrádza, ktorá je v projekte zahrnutá do
stavebného objektu SO 20 Sadové a terénne úpravy, patrí ako samostatná stavba do
kategórie vodných stavieb.
Vodnú hrádzu ako vodnú stavbu definuje STN 75 2102 úprava riek a potokov, ďalej
zákon č. 7/2010 uvádza ochrannú stavbu ako opatrenie na ochranu pred povodňami §4
ods. 2, pís.c. „opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku
ako aj úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných
hrádzí alebo protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov. Taktiež zákon č. 364/2004,
§ 52, ods. b a c zaraďujú ochrannú hrádzu do kategórie vodných stavieb, pričom
v zmysle § 26 tohto istého zákona je potrebné na realizáciu takejto stavby získať
povolenie od Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná
správa), ako špecializovaného stavebného úradu.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vo vyjadrení pod č. CS SVP OZ PN
1715/2018/7 konštatuje:
- Listom zo dňa 19.7.2018, ktorý nám bol doručený 24.7.2018 ste nás požiali o
vyjadrenie k projektu stavebných objektov „SO 08 Dažďová kanalizácia obytného
súboru a prístupovej komunikácie II“ a SO 20 Sadové a terénne úpravy“, ktoré budú
realizované v katastrálnom území Okoličné. Stav. objekty sú súčasťou projektu stavby
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„IBV Stošice Liptovský Mikuláš“. Prílohou Vašej žiadosti boli projekty vypracované v
stupni pre stavebné povolenie Ing. Vierou Brestovskou (autorizovaný stavebný
inžinier, komplexné architektonické a inžinierske stavby: 4435*SP*A2) a Ing. arch.
Luciou Krúpovou (autorizovaný architekt: 2127 AA). Ďalej ste nám doručili
Hydrogeologický posudok, ktorý vypracoval RNDr. Dušan Baroš - INEKOGEO
Poprad. Zhotoviteľom stavby bude Vaša spoločnosť.
SO 08: podľa predloženého posudku budú do vsakovacích vrtov zachytené dažďové
vody z novej prístupovej komunikácie II (SO 02). ďalej z objektov SO 03 a SO 04 komunikácie a spevnené plochy vetva A až F (aj parkovisko so 7 parkovacími
miestami). Zo svahu nad riešenou lokalitou IBV budú dažďové vody zachytené do
povrchového rigola vysypaného kamenivom, kde budú postupne vsakovať.
SO 20: projekt navrhuje výsadbu zelene okolo detského ihriska, izolačnú zeleň
železničnej trate a úpravu okolia parkoviska s počtom 9 stání. Ďalej je súčasťou aj
hydrotechnické posúdenie toku Okoličianka na Q100, ako aj návrh ochrannej
inundačnej hrádze s bezpečným prevýšením koruny hrádze o 0,50 m. K návrhu
protipovodňovej ochrany územia sa naša správa vyjadrila listom zn. CS SVP OZ PN
1715/2018/5, zo dňa 23.4.2018.
Po preštudovaní projektov k vydaniu stavebného povolenia dáva SVP, š.p., OZ
Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné vyjadrenie:
vsakovacie vrty realizovať podľa predloženého hydrogeologického posudku
pri likvidácii dažďových vôd z parkovísk vsakom požadujeme do poslednej šachty
osadiť plnoprietokový odlučovač ropných látok s výstupnou hodnotou NEL 01 až 0,2
mg/I
V prípade trvalého záberu pozemkov vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., Banská
Štiavnica ste povinní uzatvoriť zmluvný právny vzťah s OZ Piešťany (akékoľvek
informácie mailom na adrese pavol.moizis@svp.sk).
Začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť a ku kolaudačnému konaniu prizvať Ing. E.
Sevcovú- 0903/806 382.
SVP, š.p.. Vás upozorňuje, že zodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín
a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Stredoslovenská distribučná a.s., vo vyjadrení pod č. 4600045870 súhlasí s nasledovnými
pripomienkami:
- V predmetnej lokalite katastra Liptovský Mikuláš časť Okoličné v záujmovej oblasti sa
nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body,. Zakreslenú orientačnú
trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto
vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou
čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné,
zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu iO.metrov, NN vzdušné
vedenie od krajného vodiča na každú stranu meter, VN a NN zemné káblové vedenie
na každú stranu 1 .meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť
uzemňovacej sústavy.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
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- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe
objednávky smerovanej na e-maiíovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený
pracovník SSD.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Liptovský Mikuláš.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor
prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- 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 dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj
vedenia tretích osôb.
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0657/2018/Hy
V záujmovom území sa
nachádza/nachádzajú. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia
technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.
- Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby
a/alebo výkonu iných činností.
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z
z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie
uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok.
- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 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 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPPD (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania
nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, naj ma výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok
opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko 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 STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
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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,
prístup k akýmkoľvek 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, ostatné 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 hĺbku 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 izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až
150 000,- €,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod ,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
- Pri realizácií splaškovej kanalizácie dôjde ku križovaniu s exist. STL plynovodom D
90 PE a miesto križovania je preto potrebné zabezpečiť v zmysle priestorovej normy
STN 73 6005.

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod č. 6611822377
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností
Slovak Telekom, a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r.o. požadujú zahrnúť do podmienok
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 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, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
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uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
Stavebník alebo ním 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. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr
pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti Ján Babál, jan
babal@telekom sk, +421 44 43284
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 preložiť 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
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s r o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov 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 spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do
troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:
Ján Babál, jan babal@telekom sk, +421 44 4328456, 0903924519
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho
vydania
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria
prílohu tohto vyjadrenia
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
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žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu
pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie
Prílohy k vyjadreniu
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Technická inšpekcia v odbornom stanovisku pod č. 6085/2/2018 uvádza zistenia
- Súbor SO 21 Detské ihrisko je nedostatočne spracovaný, nie sú uvedené požiadavky na
ihrisko, povrch ihriska a dopadové plochy,
- Stavebné výkresy stavby (SO 13 Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie I.;
- SO 14 Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie II.) neobsahujú schematické
zapojenie elektrického rozvádzača RVO,
- V projekte el. zariadenia (SO 13 Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie I.;
- SO 14 Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie II.; SO 15) nie je dostatočne
riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení pri budúcej prevádzke / ochrany pred skratom a preťažením /,
- Stavebné výkresy stavby (SO 15 Prekládka verejného osvetlenia) neobsahujú
schematické zapojenie elektrického rozvádzača - stožiarová rozvodnica
- Pripomienky a upozornenia:
- V technických správach v častiach BOZP sú uvedené neplatné predpisy: vyhl. č.
374/1990 Zb„ zákon č. 330/1996 Z. z.
- V technickej správe (SO 12 Zrušenie vzdušného VN vedenia) sú uvedené neplatné
STN 33 2000-3 a STN 33 3300.
- Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri
užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a
technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
Konštrukčnú' dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického (VN
vedenie) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky §5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009
Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení
elektrickom (VN vedenie) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009
Z. z. a § 14 ods.l písm. b) ad) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.
- Zariadenia detských ihrísk sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 349/2010 Z.z.
- Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
- Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z. z. v
znení neskorších predpisov.
- Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.
- Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.
- Poznámka:
- Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie
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podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt), ak je o toto
požiadaná, alebo ak to určil v záväzných podmienkach stavebný úrad podľa § 66
stavebného zákona, o čom vydá odborné stanovisko.
Požiadavky na vecnú a časovú koordináciu jednotlivých stavieb:
- Stavba „SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A,B,C; SO 04 Komunikácie
a spevnené plochy vetva D,E,F“ môže byť kolaudovaná až po nadobudnutí právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu SO 05 Vodovod, SO 06 Splašková
kanalizácia.
- Stavba Parkoviska v počte parkovacích státí 9 ks, môže byť kolaudovaná až po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu ORL.
- objekt „SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A,B,C môže byť kolaudovaný až po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu "SO 01 Prístupová
komunikácia I" a "Obytný súbor Stošice - západ - Okoličné, komunikácie -1.etapa.
- objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva D,E,F“ môže byť kolaudovaný až po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu "SO 01 Prístupová
komunikácia I" a stavby "SO 02 Prístupová komunikácia II" a "Obytný súbor Stošice západ - Okoličné, komunikácie -1.etapa.
K stavbe sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
pozemných komunikácii a verejných priestranstiev zo dňa 14.08.2018, Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva zo dňa 26.07.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 17.08.2018, Okresný
úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
zo dňa 27.11.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek
ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení zo dňa 24.07.2018, Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP
vo vyjadrení zo dňa 28.02.2019, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia
zo dňa 16.10.2017, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom
Mikuláši zo dňa 20.08.2018, Liptovská vodárenská spoločnosť zo dňa 17.08.2017,
Stredoslovenská distribučná zo dňa 21.08.2018, Slovak Telekom, a.s. zo dňa 06.08.2018,
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 13.08.2018, Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. zo dňa 19.11.2018, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
zo dňa 05.09.2018, Krajský pamiatkový úrad zo dňa 07.12.2017, Krajský pamiatkový úrad
zo dňa 17.03.2017, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 16.10.2018,
Technická inšpekcia zo dňa 02.10.2018, SPP-D a.s. zo dňa 07.08.2018, Ministerstvo obrany
SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred zo dňa 02.10.2017, Orange
Slovensko a.s., zo dňa 13.08.2018, 02 Slovakia, s.r.o., zo dňa 22.09.2017, LiptovNet zo dňa
26.09.2017, Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy zo dňa
18.10.2017, Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy zo dňa
28.06.2017, Energotel zo dňa 30.07.2018, Alconet, s.r.o. zo dňa 16.10.2017, Imafex zo dňa
26.09.2017,
Námietky účastníkov konania:
Dňa 18.03.2019 bolo na stavebný úrad elektronicky doručené podanie od účastníka konania Združenia domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom, v ktorých si
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uplatňuje nasledovné podmienky k územnému konaniu cit.:
1) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a
že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. Uvedenej pripomienke sa
nevyhovuje.
2) Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. Uvedenej
pripomienke sa nevyhovuje.
3.) Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na
všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. Uvedenej
pripomienke sa nevyhovuje.
4) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a
Vodného zákona. Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.
5) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových
pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa Vodného
zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotkriutého povodia. Uvedenej
pripomienke sa nevyhovuje.
6) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa § 65Vodného zákona č. 364/2004
Z.z.. v dokumentácii pre stavebné povolenie. Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.
7) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení v
súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. Uvedenej
pripomienke sa nevyhovuje.
8) Žiadame, aby okolie stavby „IBV Stošice Liptovský Mikuláš” bolo podľa §39a ods.2
písm.b stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní, ako súčasť sadových a parkových úprav
a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spĺňal
metodiku
Štandardy
minimálnej
vybavenosti
obcí,
Bratislava
2010
(httys://www, mindov.sk/ministerstvo-l/vvstavba-5/uzemne-vlanovanie/metodicke
usmernenia-oznamenia-stanoviska-yokvnv/standardv-minimalnei-vvbavenosti-obci-pdf-1-95mb). Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a
forme
aj
mitigačné
opatrenia
v
súvislosti
s
klimatickými
zmenami
(https://www.protisuchu.sk/) a projekt spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA
PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ
PRE
PRÍRODNÉ
VODY
V EURÓPE (http://nwrm. eu/guide-skJfúes/assets/basichtml/index.html#2). Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.
9) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.
e a písm. j Stavebného zákona: "Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas
životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacimi podmienkami a
aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy
v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú
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efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob
jej
užívania,
najmä
využitím
vysokoúčinných
alternatívnych
energetických
systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných
riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové
riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a
možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné
svetlo''. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j
Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie
miestnych klimatických pomerov stavby.
Uvedené všeobecné požiadavky na
projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto
vyjadrenia. Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.
10) Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne
8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území
(litty.V/www. samo syravydomov, ors/files/retencna dlažba, vdf).
Prípustné
aj
keď
environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových
zmesí
s vhodným
podložím, či použitie
betónovej
zámkovej
dlažby s
preukázanou vodozádržnou funkcionalitou. Podľa ustanovenia § 2 Cestného
zákona č. 135/1961Zb. v znení neskorších predpisov sa
pozemné komunikácie
budujú,rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej
dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na
ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva
podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a
objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP
38'2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu
investorov. projektantov
a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach)
cestnej
infraštruktúry.
Technické
predpisy
rezortu
sú
zverejňované
v
plnotextovom
znení
na
webovom
sídle Slovenskej
správy ciest
htty://www,ssc.sk/sk/Technicke-yredvisy-rezortu.ssc. Používanie materiálov zo zhodnotených
odpadov
vyplýva
z
§1 ods.l
písm. a
zákona
o
odpadoch
č.
79/2015 Z.z.
"tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom
hospodárstve"; podľa §8 ods.3 písm. c zákona o odpadoch "program odpadového
hospodárska obsahuje záväznú časť a smernú časť". Povinnosť používať
materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných
opatrení Programu odpadového hospodárstva SR íMe>.'//www. minzy, sk/files/sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odyadv-a-obalv/resistre-a-zoznamv/yoh-sr-20162020 vestnik.pdf). Drenážná funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových
pomerov: Podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. "Orgány štátnej vodnej správy pri
vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom
rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia
stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu
opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre
pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z
programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a
rozvojových programov vo vodnom hospodárstve."; podľa §18 ods.5 Vodného
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zákona "Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich
alebo
zdravotná
bezchybnosť,
poškodzovať životné prostredie
a
kvalita
prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné
stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na
podnikateľské účely."
Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážnych dlažieb zo zhodnotených
odpadov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto
nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia
iných
zákonov.
Združenie
domových samospráv
na požiadanie poskytne
konzultácie v tejto oblasti. Uvedenej pripomienke sa v časti vyhovuje a v časti nevyhovuje.
11) Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hodnotu
o
účinnosti
ORL
a
hľadiska
vypovedaciu
kanalizácie.
Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.
12) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. (https://www. enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela)htWs://www. envirovortal.sk/podnikatel/odpad/yovinnosti-podnikatela).
Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.
13) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber
množstve
zabezpečiť umiestnenie
zberných
nádob
- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
bio-odpadu označeného hnedou farbou
Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.

odpadu; v dostatočnom
osobitne
pre
zber:

14) Podľa §10 ods.l písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. "stavebnépovolenie obsahuje
okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných
záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania"; vyššie uvedené požiadavky
žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4
písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods.l písm.e vyhlášky č. 453/2000 Z.z..
Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.
15) Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej
kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok,
t.j.:
- Koordinačná situácia
- Sprievodná správa
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-Písomné
vyhodnotenie
spôsobu
zapracovania podmienok
z
rozhodnutia
EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného
zákona
- Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
sa
-Sprievodná
správa
týkajúca
odpadového
hospodárstva
a
jeho
zabezpečenia
-Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia
drenážnej dlažby
- Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona
a rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona
-Sprievodná
správa
týkajúca
sa
naplnenia požiadaviek
čo
najlepšie
zohľadniť miestne
klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej
stratégie SR.
Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle §52 ods.l zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať
len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavba „SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A,B,C; SO 04
Komunikácie a spevnené plochy vetva D,E,F“ môže byť kolaudovaná až po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu SO 05 Vodovod, SO 06
Splašková kanalizácia.
Stavba Parkoviska v počte parkovacích státí 9 ks, môže byť kolaudovaná až po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu ORL.
Objekt „SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A,B,C môže byť
kolaudovaný až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu
"SO 01 Prístupová komunikácia I" a "Obytný súbor Stošice - západ - Okoličné,
komunikácie - I.etapa.
Objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva D,E,F“ môže byť
kolaudovaný až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu
"SO 01 Prístupová komunikácia I" a stavby "SO 02 Prístupová komunikácia II" a
"Obytný súbor Stošice - západ - Okoličné, komunikácie - I.etapa.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.
Odôvodnenie :
Stavebník Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 506 22 897 v zastúpení
Miroslav Dančík, ul. l.mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 14.01.2019 na
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom
Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Stošice Liptovský
Mikuláš“ - SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A, B, C; SO 04 Komunikácie
a spevnené plochy vetva D, E, F, líniová stavba umiestnená v katastrálnom území Okoličné.
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Na predmetnú stavbu bolo vydané zmena územného rozhodnutia pod č.
MsÚ/ÚRaSP/2018/2214-06/AMi, 2017/7898 zo dňa 02.07.2018.
V zmysle § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov bola zverejnená žiadosť na stavbu vo vzťahu ku
ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, táto žiadosť je zverejnená po
celú dobu trvania konania.
Tunajší úrad oznámil začatie stavebného konania líniovej stavby dňa 07.03.2019,
a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska z územného konania a
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od
ústneho pojednávania. Dotknutým účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť
uplatniť svoje námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky - od dňa
23.03.2019 s tým, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom
konaní sa v zmysle § 61 ods.l) stavebného zákona neprihliada.
Doručené pripomienky a námietky od účastníkov konania:
Dňa 18.03.2019 bolo na stavebný úrad elektronicky doručené podanie od účastníka konania Združenia domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom, v ktorých si
uplatňuje nasledovné podmienky k stavebnému konaniu cit.:
4) Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a
Vodného zákona. Uvedenej pripomienke bolo vyhovené, ku konaniu bolo doložené
rozhodnutie na povolenie vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd
prostredníctvom uličných vpustov s bahenným košom, vydané Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/009455-003/LÍ zo dňa
27.11.2018.
10) Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne
8 1 vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území
('http://www.samospravydomov.org/files/retencna dlazba.pdf).
Prípustné
aj
keď
environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových
zmesí s vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s
preukázanou vodozádržnou funkcionalitou. Podľa ustanovenia § 2 Cestného
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie
budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej
dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na
ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva
podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a
objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP
38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu
investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach)
cestnej
infraštruktúry.
Technické
predpisy rezortu
sú
zverejňované
v
plnotextovom
znení
na
webovom
sídle
Slovenskej správy
ciest
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc.
Používanie
materiálov
zo
zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.l písm. a zákona o odpadoch č.
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79/2015 Z.z. "tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom
hospodárstve"; podľa §8 ods.3 písm. c zákona o odpadoch "program odpadového
hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť". Povinnosť používať
materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných
opatrení Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpadv-a-obalv/registre-a-zoznamy/poh-sr-20162020 vestnik.pdf). Drenážná funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových
pomerov: Podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. "Orgány štátnej vodnej správy pri
vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom
rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia
stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu
opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre
pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z
programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a
rozvojových programov vo vodnom hospodárstve."; podľa §18 ods.5 Vodného
zákona "Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich
kvalita
alebo
zdravotná
bezchybnosť,
poškodzovať
životné
prostredie
a
prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné
stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na
podnikateľské účely."
Navrhované
stavebno-konštrukčné prvky drenážnych
dlažieb zo zhodnotených
odpadov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto
nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia
iných zákonov.
Združenie domových samosprávna požiadanie poskytne
konzultácie v tejto oblasti. Uvedenej pripomienke bolo v časti vyhovené a to v tej, že
povrchové státia (parkovisko - 9ks) budú zrealizované z retenčnej dlažby (recyklovaná
plastová vegetačná tvárnica).
13) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom
množstve
zabezpečiť umiestnenie
zberných
nádob
osobitne pre
zber:
- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
kovov označeného červenou farbou
papiera označeného modrou farbou
skla označeného zelenou farbou
plastov označeného žltou farbou
bio-odpadu označeného hnedou farbou
Uvedenej pripomienke bolo vyhovené, navrhovateľ doložil vyjadrenie Okresného úradu
Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva v ktorom je stavebník
podmienený tým, že s komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platnými
VZN mesta Liptovský Mikuláš, preto investor plánuje zmysle pripomienky zrealizovať
spevnenú plochu na ktorej budú situované zberné nádoby na separovaný zber odpadu (pare.č.
KN-C 755/426 v k.ú. Okoličné).
14) Podľa §10 ods.l písm. e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. "stavebné povolenie
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana
verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania"; vyššie uvedené
požiadavky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 ods.3 písm. b
resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods.l písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z..
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Uvedenej pripomienke bolo vyhovené, vaše pripomienky sú premietnuté do stavebného
povolenia ako námietky účastníkov konania.
15) Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej
kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok,
t.j.:
Koordinačná situácia
Sprievodná správa
Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia
EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného
zákona
Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
Sprievodná správa týkajúca
sa
odpadového
hospodárstva
a jeho
zabezpečenia
Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia
drenážnej dlažby
Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona
a rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona
Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie
zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej
stratégie SR.
Uvedenej pripomienke bolo vyhovené, do vašej elektronickej schránky, boli zaslané časti
spisového materiálu, ktoré sa týkali predmetného konania dňa 02.04.2019 a dňa 03.04.2019
nám bola doručená doručenka bez ďalších pripomienok.
Dôvody zamietnutia námietok účastníkov konania:
1) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a
že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. Uvedenej pripomienke nebolo
vyhovené, z dôvodu, že účastník konania t.j. Združenie domových samospráv v zastúpení
predsedom Marcelom Slávikom si predmetnú pripomienku uplatnil v územnom konaní
a teda v zmysle § 61 ods. 1. stavebného zákona cit.: Na pripomienky a námietky, ktoré boli
alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny,
sa neprihliada.
2) Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. Uvedenej
pripomienke nebolo vyhovené, z dôvodu, že účastník konania t.j. Združenie domových
samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom si predmetnú pripomienku uplatnil
v územnom konaní a teda v zmysle § 61 ods. 1. stavebného zákona cit.: Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada.
3.) Žiada predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na
všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č.364/2004 Z.z. Uvedenej
pripomienke nebolo vyhovené, z dôvodu, že povolenie vodnej stavby nie je v kompetencii
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príslušného stavebného úradu a nie je dôvod si ho v tomto štádiu povoľovania žiadať od
investora.
5) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových
pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa Vodného
zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. Uvedenej
pripomienke nebolo vyhovené z dôvodu, že účastník konania t.j. Združenie domových
samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom si predmetnú pripomienku uplatnil
v územnom konaní a teda v zmysle § 61 ods. 1. stavebného zákona cit.: Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada.
6) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa § 65 Vodného zákona č. 364/2004
Z.z., v dokumentácii pre stavebné povolenie. Uvedenej pripomienke nebolo vyhovené,
z dôvodu, že účastník konania t.j. Združenie domových samospráv v zastúpení predsedom
Marcelom Slávikom si predmetnú pripomienku uplatnil v územnom konaní a teda v zmysle §
61 ods. 1. stavebného zákona cit.: Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
7) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení
v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. Uvedenej
pripomienke nebolo vyhovené, z dôvodu, že účastník konania t.j. Združenie domových
samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom si predmetnú pripomienku uplatnil
v územnom konaní a teda v zmysle § 61 ods. 1. stavebného zákona cit.: Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada.
9) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.
e a písm. j Stavebného zákona: "Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas
životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a
aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy
v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú
efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob
jej
užívania,
najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických
systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných
riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové
riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a
možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné
svetlo". Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j
Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie
miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na
projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto
vyjadrenia. Uvedenej pripomienke nebolo vyhovené, z dôvodu, že predmetom stavebného
povolenia je dopravné napojenie lokality nie realizácia resp. stavebné povolenia rodinných
domov.
10) Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré
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zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne
8 1 vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území
ŕhttp://www.samospravydomov.org/files/retencna dlazba.pdf).
Prípustné
aj
keď
environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových
zmesí s vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s
preukázanou vodozádržnou funkcionalitou. Podľa ustanovenia § 2 Cestného
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie
budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej
dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na
ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva
podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a
objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP
38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu
investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach)
cestnej
infraštruktúry. Technické
predpisy rezortusú
zverejňované
v
plnotextovom
znení
na
webovom sídle
Slovenskej
správy ciest
http://www.ssc.Sk/sk/T echnicke-predpisy-rezortu. ssc.
Používanie
materiálov
zo
zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.l
písm. a zákona o odpadoch č.
79/2015 Z.z. "tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom
hospodárstve"; podľa §8 ods.3 písm. c zákona o odpadoch "program odpadového
hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť". Povinnosť používať
materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných
opatrení Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekciaenviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpadv-a-obalv/registre-a-zoznamy/poh-sr-20162020 vestnik.pdf). Drenážná funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových
pomerov: Podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. "Orgány štátnej vodnej správy pri
vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov,
vyjadrení a pri inom
rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia
stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu
opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre
pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z
programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a
rozvojových programov vo vodnom hospodárstve."; podľa §18 ods.5 Vodného
zákona "Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich
kvalita alebo
zdravotná bezchybnosť,
poškodzovať
životné
prostredie
a
prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné
stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na
podnikateľské účely."
Navrhované
stavebno-konštrukčné prvky drenážnych dlažieb zo zhodnotených
odpadov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto
nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia
iných zákonov.
Združenie
domových samosprávna požiadanie poskytne
konzultácie v tejto oblasti. Uvedenej pripomienke nebolo v časti vyhovené a to
v materiálovom zložení plochých striech a spevnených vodorovných plôch - nie sú
predmetom tohto konania.
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11) Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hodnotu
účinnosti
hľadiska
vypovedaciu
o
ORL
a
kanalizácie.
Uvedenej pripomienke nebolo vyhovené odlučovače ropných látok nie sú predmetom
konania, patria medzi vodné stavby, ktorých povoľovanie je v kompetencii špeciálneho
stavebného úradu.
12) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo
zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela)https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
Uvedenej pripomienke nebolo vyhovené, z dôvodu, že účastník konania t.j. Združenie
domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom si predmetnú pripomienku
uplatnil v územnom konaní a teda v zmysle § 61 ods. L stavebného zákona cit.: Na
pripomienky a námietky>, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným
zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je
zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia
potrebného na riadne užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal
predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.l a 2
stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a
dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby.
Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN SU mesta Liptovský Mikuláš. Podľa
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná
stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“, max.
2 NP, zastavanosť 30% a 20% zelene. Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta
Liptovský Mikuláš.
Vlastníctvo preukázané:
- výpisom z listu vlastníctva č. 1105 k.ú. Okoličné - nájomná zmluva medzi nájomcom
Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina a prenajímateľom Mgr. Zitou
Žiaranovou, Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 10.03.2017
a dodatok č. 1 k nájomnej zmluve k nehnuteľnostiam uzatvorenej dňa 22.03.2018
výpisom z listu vlastníctva č. 2544 k.ú. Okoličné
Poplatok:
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení nesk. predpisov: - pol.č. 60
písmeno g) - 400.- eur
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Poučenie :
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podaním na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 034 01 Liptovský Mikuláš. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
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Ing. JáníBlcmáč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
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Doručuje sa
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle § 59 zák. č.
50/1976 Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky
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 spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Závažná
Poruba. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje
písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj
iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači
alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Na vedomie
- Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 506 22 897 v zastúpení Miroslav
Dančík, ul. l.mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš
- Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy - oddelenie CD, PK a VP
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK
a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ŠSOPaK, ŠVS, Vrbická 1993, 031 01
Lipt. Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01
Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031
41 Liptovský Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš
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Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš
Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia
horného Váhu, ul. Jána Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám.
osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš
Železnice SR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61
Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia
železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05
Bratislava
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Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
Oznámené na web. stránke a na CUET

0 3 05 2019
Zvesené dňa:
.........dňa: ...

r8"or2tr»

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

mbšt§^Kjrad

30 z 30

031 42 /LIPTOVSKY MIKULÁŠ
0-2

LEGENDA:

[

Výškový systém : Bait p.v.
Súradnicový systém : JTSK

EXISTUJÚCE CESTY
I

SO 04 KOMUNIKÁCIE

VEDÚCI PROJEKTANT
Ing. Peter Trizna

a spevnené plochy, vetva d.e.f

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Ing. Vladimír Otto

VYPRACOVAL
Ing. Jozef Sliocky

MIESTO STAVBY

OKOLIČNÉ - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

FORMÁT

2xA4

INVESTOR
STAVBA

STOŠICE a.s. VEĽKÁ OKRUŽNÁ 43, ŽILINA

STUPEŇ

DSP

IBV STOŠICE - LIPTOVSKY MIKULÁŠ

DÁTUM

09.2017

STAVEBNÝ OBJEKT

SO 04 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY, VETVA D,E,F

ZÁKAZKA ČÍSLO

OBSAH
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