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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsU/URaSP 2019/3014-03/MDu
V Liptovskom Mikuláši dňa 10.05.2019

Stavebník: mesto Liptovský' Mikuláš, ( IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský' Mikuláš- Staré Mesto
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Vrbický cintorín Liptovský Mikuláš SO 01 Stavebné úpravy parkoviska“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, ( IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš podal dňa 18.03.2019 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na
stavbu „Vrbický cintorín Liptovský Mikuláš - SO 01 Stavebné úpravy parkoviska“
nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. KN-C 5234/20, KN-C 5243/21, KN-C 5242/2 a
KN-C 6619/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na stavbu bolo vydané územné povolenie mestom Liptovský Mikuláš pod č.
MsÚ/ÚR a SP 2016/06183-03/Šu zo dňa 17.10.2016.
Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č.
MsÚ/ÚRaSP/2016/07772-03 Šu dňa 20.01.2017, ktoré stratilo platnosť dňa 16.02.2019.
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 „Vrbický cintorín Liptovský Mikuláš - SO 01 Stavebné úpravy parkoviska“
nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. KN-C 5234/20, KN-C 5243/21, KN-C 5242/2 a
KN-C 6619/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona a § 16
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

povoľuje.
Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba

Popis stavby:
Projekt rieši stavebné úpravy existujúceho parkoviska a jeho rozšírenie na ul.
Priemyselnej - Vrbický cintorín v Liptovskom Mikuláši v juhovýchodnej časti mesta.
Radenie vozidiel je navrhnuté kolmé a pozdĺžne, navrhuje sa zmena režimu parkovania dostavbou nových parkovacích miest vznikne uzavretý jednosmerný okruh. Celková kapacita
parkovacích plôch bude 60 miest z toho 3 vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.

Technické údaje stavby:
Parkovisko
Šikmé státia (45°) - 50 x 2,5 m x 4,5 m; 3x 3,5 m x 4,0 m
Pozdĺžne státia - pôvodne, ostávajú nezmenené t.j. 7 x 2,0 m x 5,0 m
základný priečny sklon 1,5 -2 % je navrhnutý smerom k vozovke,
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pozdĺžny sklon v rozsahu 0,7 - 1,0 %- mierny prispôsobený pozdĺžnemu sklonu vozovky,
- kryt parkoviska je navrhnutý dláždený, vnútorné komunikácie so živičným krytom
Členenie stavby na stavebné objekty :
SO 01 Stavebné úpravy parkoviska, trvalé dopravné značenie
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
pozemky pare. č. . KN-C 5234/20, KN-C 5243/21, KN-C 5242/2 a KN-C 6619/1 k.ú.
Liptovský Mikuláš sú na liste vlastníctve č. 4401 vedené ako ostatné plochy, zastavané
plochy a nádvoria a orná pôda.

Súhlas na vyňatie z PPF:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko
k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pod č. OU-LM-PLO-2016/0100802/IVA zo dňa 21.09.2016.
Dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval:
Ing. Martin Uličný - autorizovaný stavebný inžinier- konštrukcie inžinierskych stavieb

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Zmeny nesmú
byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :
Stavba je umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 752/57, KN-C 1245/5 v k. ú. Okoličné.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- napojenie na inžinierske siete - bez zmeny
- prístup bude zabezpečený cez existujúcu miestnu komunikáciu úpravou existujúceho
vjazdu z miestnej komunikácie na ul. Priemyselná pare. č. KN-C 6619/1 k.ú. Liptovský
Mikuláš povoleného rozhodnutím mesta Liptovský Mikuláš pod č. ŽPD-2016/0723102/VY zo dňa 25.11.2016.
dažďové vody - je navrhnutá dažďová kanalizácia povolená rozhodnutím Okresného
úradu Liptovský Mikuláš , odbor starostlivosti o ŽP, Úsek štátnej vodnej správy pod č.
OU-LM-OSZP-ŠVS-2019/003349-003/LÍ zo dňa 02.04.2019 do vsakovacieho
zariadenia typu ELWA po prečistení v odlučovači ropných látok.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a
ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať :
STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6056 - Odstavné a parkovacie plochy
STN 73 6133 - Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií
STN 01 3466 - Výkresy cestných komunikácií
STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách

STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia
STN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb - obsadenie objektov osobami
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a
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pri užívaní stavby.
Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy.
Vyhl. MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V
prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby ojej predĺženie.

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Zhotovíte!’ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia § 62 odst.l,
písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania
povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa
zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.
Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z
hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na
stavbe /§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/,
- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
ŠSD,
- na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby, - na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí
dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby,
dodávateľa, stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu
povolil, číslo a dátum stavebného povolenia,

- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, ak to
nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu.
Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 420 a nasl.
Občianskeho zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencii stavebného
úradu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov,
pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania
ZS odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu,
- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora
energie,
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- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo
k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby
(stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne.
Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie,
dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných
inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných
nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov
susedných nehnuteľností, taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na
priľahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu a jej odvodnenie.
- odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k
zamokrovaniu susedných nehnuteľností.
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného
zákona.
Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št.
správy odpadového hospodárstva, Lipt. Mikuláš, pod č. : OU-LM-OSZP-2016/009812002-MA zo dňa 13.09.2016.
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade
so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby
a zabezpečiť ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad, príp. iným vhodným spôsobom,
ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska ihneď odvážať.
Zodpovedná osoba, ktorej bude vydané stavebné povolenie, je povinná nakladať
s odpadmi z rekonštrukcie komunikácie v súlade s §77 ods.3,4 Zákona NR SR č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
nesk.predpisov.
Prevádzkovateľ stavby zabezpečí pravidelné čistenie zariadenia ORL a odovzdanie
odpadov z neho oprávnenej osobe.
v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej vodnej správy
pod č. : OU-LM-OSZP-ŠVS-2016/8606-02/ Mk zo dňa 03.08.2016.
Z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby súhlasíme bez pripomienok.
Vyjadrenie je zároveň záväzným stanoviskom v súlade s § 73 ods. 17 zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko
k územnému konaniu pod č. OU Liptovský Mikuláš-PLO 2016/012208-2/IVA zo dňa
23.11.2016:
Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané
toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a
porastom samonáletu drevín.
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Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, výstavbou
dotknutej parcely v k.ú. Liptovský Mikuláš, ktorá bude realizovaná v roku 2017.
Vykoná sa pomocou vhodnej mechanizácie tak, aby pri vlastnej realizácii skrývky bola
dodržaná zásada hospodárneho a účelného nakladania so skrývkou humusového
horizontu poľnohospodárskej pôdy tak, aby nedošlo k zmiešaniu so spodnejšími, na
živiny, organickú hmotu a biologickú aktivitu chudobnejšími vrstvami pôdneho
profilu, a to v hrúbke 20 cm .
Zhrnutie humusového horizontu o hrúbke 20 cm sa vykoná len na ploche, ktorá je
predmetom trvalého odňatia, na časti pozemku pare. č. C KN 5243/20 (mapová príloha
časť I. o výmere 1425 m2), kat. úz. Liptovský Mikuláš. Vhodná časť pare. č. C KN
5225/6, k.ú. Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve investora bude využitá ako dočasná
skládka - depóniá skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy v objeme
285,00 m3, ktorá sa využije na parkové a sadové úpravy Mesta Liptovský Mikuláš, na
vyrovnanie nerovností povrchu terénu a zlepšenie kvalitatívnych vlastností
nepoľnohospodárskych pôd, ktoré neboli vyradené z biologického látkového kolobehu
s rastlinstvom, ako je ekologická zeleň a okrasná zeleň (vyhláška 508 MP SR z
23.08.2004 §2 ods.7, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z.z.). Potrebné
množstvo humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z odnímanej plochy bude
po čiastočnej separácii skeletovitých častí použitá na úpravu plôch okolia stavby, v
hrúbke cca 10 cm, za účelom vyrovnania nerovností povrchu terénu.
Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho
pozemku - záhrady na zastavané plochy a nádvoria, prípadne na ostatnú plochu s
predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného
čísla na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohoto stanoviska.
Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod č. :6611905452 zo dňa 26.02.2019.
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde do styku v záujmovom území.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný
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
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 sietí (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 sietí : Ján Babál,
jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
- 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.
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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
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
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
povinnosti 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 spoločnosti 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. na základe objednávky zadanej
cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyiadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účet konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
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
telekomunikačnú 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.

TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Banská Bystrica pod č. 1719/30/16/BT/OS/DOK zo dňa
31.08.2016.
Pri inšpekcii vykonanej dňa 31.08.2016 neboli zistené nedostatky.
Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d)
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné stanovisko:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

Stredoslovenská distribučná , a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina pod č. 4600050599 zo
dňa 26.03.2019.
- V predmetnej lokalite katastra stavby, resp.v jej blízkosti sa nachádzajú podzemné NN
vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na
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situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (, 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 (1 meter
od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu). 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.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk,
link: https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv vytýči určený pracovník SSD.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení 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 osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovaní.
V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na teľ číslo 0800 159 000.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor
prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo
potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do
stavebného denníka.
V súbehu a križovaní zemných káblových 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 ai
podzemné vedenia tretích osôb.

SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, pod č. :TD/NS/0145/2019/Hy zo
dňa 06.03.2019.
SÚHLASÍ svydaním územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie} za
dodržania nasledovných podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby
konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
ak pri výkopových prácach bude 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,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
- 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,
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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 pokutu vo výške 300,- € až 150
000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy
odpadového hospodárstva, Lipt. Mikuláš zo dňa 13.09.2016; Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej správy, Lipt. Mikuláš zo
dňa 03.08.2016; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zo dňa 26.03.2019; Liptovská
vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 01.03.2019; SPP - distribúcia, a.s.
Bratislava zo dňa 06.03.2019; mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie cestnej dopravy,
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 30.08.2016; Ministerstvo vnútra
SR, Centrum podpory Banská bystrica zo dňa 21.02.2019; Slovak Telekom, a.s., Bratislava
zo dňa 26.02.2019; Liptov Net a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 05.03.2019; IMAFEX,
spol.s.r.o. Liptovský Mikuláš zo dňa 05.03.2019; LMT, a.s., Za traťou 605/1 Liptovský
Mikuláš zo dňa 26.02.2019; Profi-Net, s.r.o. Liptovský Mikuláš zo dňa 08.03.2019; TÚV
SÚD Slovakia s.r.o., Banská Bystrica zo dňa 31.08.2016;
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v
zmysle § 52 ods. 1 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.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené námietky.
Odôvodnenie:
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, ( IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš podal dňa 18.03.2019 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Vrbický cintorín Liptovský Mikuláš - SO 01 Stavebné úpravy parkoviska“ nachádzajúcich
sa na pozemkoch pare. č. KN-C 5234/20, KN-C 5243/21, KN-C 5242/2 a KN-C 6619/1 v k.
ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na stavbu bolo vydané územné povolenie mestom Liptovský Mikuláš pod č.
MsÚ/ÚR a SP 2016/06183-03/Šu zo dňa 17.10.2016.
Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č.
MsÚ/ÚRaSP/2016/07772-03 Šu dňa 20.01.2017, ktoré stratilo platnosť dňa 16.02.2019.
Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 26.03.2019 začatie konania a
upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej
lokalite dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby. Po doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a
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uplynutí stanovenej lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania
stavebný úrad vydal v predmetnej veci stavebné povolenie.
V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania.
Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. 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.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63 a § 64 stavebného
zákona a § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutočnením (ani budúcim
užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či
ohrozené záujmy účastníkov konania. . Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené §
43d a 43e a § 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 9 vyhl. č.
453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do
podmienok rozhodnutia.
Umiestnenie stavby a realizácia stavby nie je v rozpore so všeobecnými teclmickými
požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že
jej realizácia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
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.
Vlastníctvo preukázané : listom vlastníctva č. 4401 k. ú. Liptovský Mikuláš.

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 rozhodne Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Ing. Jáfi Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
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Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 1) § 69 č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 69 stavebného
zákona tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský
Mikuláš a súčasne musí byť mestom zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým,
najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na
mieste, ktorého sa týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.
Na vedomie

Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia a dopravy , Ul. Štúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárová 2 ,031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Ministersvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred
ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Ministerstvo vnútna SR, Centrum podpory BB, ul. 9 mája č.l, 974 86 Banská
Bystrica
SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Zvesené dňa:

Vyvesené v mieste stavby dňa:

Vyvesené dňa:
Oznámené na webovom sídle
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