MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
___________________ ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš__________________
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/0525-07/AMi
V Liptovskom Mikuláši: 15.05.2019

Žiadosť o stavebné povolenie stavby : „Plynovod D90 a prípojky plynu“
Stavebník : Primá Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš - VrbicaNábrežie IČO: 363 980 12

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník Primá Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš Vrbica-Nábrežie IČO: 363 980 12, podal dňa 28.02.2018 na Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Plynovod D90 a prípojky plynu“ líniová stavba,
umiestnená na pozemkoch pare.č KN-C 6577/2, 757/15, 768 v katastrálnom území Liptovský
Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č.
MsÚ/ÚRaSP 2018/6497-03/AMi zo dňa 22.11.2018 a nadobudlo právoplatnosť 28.12.2018.

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

Stavba „Plynovod D90 a prípojky plynu“ líniová stavba, umiestnená na pozemkoch
pare.č KN-C 6577/2, 757/15, 768 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, sa podľa § 66
ods.l a 2 stavebného zákona
povoľuje.

Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba - líniová stavba
Popis povoľovanej stavby :
Jedná sa o umiestnenie STL plynovodu, ktorý bude napojený na existujúci STL
distribučný plynovod DN 80 na pare.č. KN-C 6577/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš, pri
obchodnom centre Jasná. Plynovod pokračuje ďalej po ul. J.L.Bellu potrubím PE D90 celkom
88,6 m, až k bytovému domu súp.č. 1756, kde je ukončený. Pri konci nového plynovodu budú
osadené 2 ks pripojovacích plynovodov D40 pre bytový dom.

Objektová skladba:
- Plynovod D90 a prípojky plynu
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Základné údaje o stavbe :
Navrhované kapacity pre plyn :
STL plynovod, Prívodné potrubie - potrubie D90 - 88,70 m
STL prípojky plynu - potrubie D40 - 2 ks - 23,40 m

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
Pozemok pare. č. KN-C 757/15 v k. ú. Liptovský Mikuláš - zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok pare. č. KN-C 6577/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš - zastavaná plocha a nádvorie
Rozhodnutie na odňatie poľnohospodárskej pôdy vydal :
Nevyžaduje sa.

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
Ing. Róbert Remiš - projekt pre územné a stavebné povolenie

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia.
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
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.50/1976Zb. / stavebný zákon/,
príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z.z.
Stavbu ukončiť do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto 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.
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby
oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá :
stavebník.
Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby.
- Na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.
Napojenie na siete technického vybavenia:
Navrhovaný verejný plynovod bude napojený na existujúci STL distribučný plynovod
DN 80 na pare.č. KN-C 6577/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš, pri obchodnom centre Jasná.
Plynovod pokračuje ďalej po ul. J.L.Bellu potrubím PE D90 dĺžky 88,6 m, až k bytovému
domu súp.č. 1756, kde je ukončený. Pri konci nového plynovodu budú osadené 2 ks
pripojovacích plynovodov D40 pre bytový dom (KN-C 6577/2, 757/15, 768 v k.ú. Liptovský
Mikuláš).
Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem :
- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.
Podľa zákona 251/2012 Z.z. § 79 :
- ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych
plynovodov
- ochranné pásmo na účely tohoto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti
priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou
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vzdialenosťou od osi plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od
pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je :
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce
s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa.

S TN EN 12007-2 :
Najmenšia svetlá vzdialenosť podzemného plynovodu od 5kPa do 0,4MPa je 2m od
základov, budov, so súhlasom prevádzkovateľa lm.
Pri realizácii prác na uvedenom objekte je nutné dodržať vyhl. MPSVR 147/2013
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
V nadväznosti na citovanú vyhlášku je nutné, aby výkopové práce boli zahájené až po
smerovom a hĺbkovom zameraní. Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je
potrebné dodržať min. vzdialenosti v horizontálnom a vo vertikálnom smere podľa STN 73
6005.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry :
Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľu na viditeľnom mieste pri
vstupe na stavenisko, na ktorej bude uvedené : označenie stavby, investor, dodávateľ
stavebných prác, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, stavebný dozor a lehota začatia
a ukončenia stavby.
Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného
konania zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu.
Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo
k úrazu okoloidúcich osôb.
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je
potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.
Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnuteľností. V prípade poškodenia je
stavebník povinný urobiť nápravu - dať pozemok do pôvodného stavu, prípadne
vzniknutú škodu uhradiť podľa platných predpisov.
Pred začatím výkopových prác, je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých
inžinierskych sietí.
Počas realizácie nepoškodzovať okolie uvedených banských diel a počas výstavby a
po kolaudácii projektovanej stavby zabezpečiť neobmedzený a bezpečný prístup
k banským dielam.
Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy,
oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev,
v záväznom stanovisku pod č. MsÚ/ŽPD-2018/07238-02/MGa súhlasí s nasledovnými
pripomienkami:
Pred uložením inžinierskej siete do telesa miestnej komunikácie na ul. J. L. Bellu je
stavebník povinný, v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb., požiadať mesto Liptovský
Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (tzv.
rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné priložiť právoplatné stavebné
povolenie a vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom
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Mikuláši s odsúhlasenú situácia dočasného dopravného značenia.
Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestnu komunikáciu,
jej súčasti a verejné osvetlenie žiadame odsúhlasiť na Mestskom úrade, odbore
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a
verejných priestranstiev.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva v súhlasnom vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/008964-002MA:
S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby, sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a naň
nadväzujúce vyhlášky.
Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o spôsobe naloženia s odpadmi,
ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo
stavby. Pri nakladaní s odpadmi uprednostniť ich zhodnotenie v povolenom zariadení
(napr. mobilné zriadenia na zhodnotenie bitúmenových zmesí a stavebných odpadov).
Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby
(namieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je
potrebné s ňou nakladať.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo
vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/08962-002-Pa : orgán štátnej správy ochrany prírody a
krajiny nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu “SO - Plynovod D90 a
prípojky, ul J.L. Bellu“ k.ú. Liptovský Mikuláš na základe predloženej dokumentácie
vypracovanej spoločnosťou PM- JNVEST, spol. s.r.o., Ružomberok; 07/2018 pre investora
Primá Slovakia, s.r.o., Lipt. Mikuláš. Predmetná líniová stavba bude prechádzať parcelami č.
K.N-C 6577/2 a K.N-C 757/15 (zastavané plochy a nádvorie), v k.ú. Liptovský Mikuláš,
intravilán mesta Liptovský Mikuláš, na území, kde platí podľa zákona č.543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znp. prvý stupeň územnej ochrany. Z pohľadu záujmov
chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán 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
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 S po ukončení zemných prác uviesť terén
do upraveného stavu
V zmysle § 103 ods.7 zákona č.543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v konaniach uvedených v § 9 ods.l
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písm. a) až f) považuje za záväzné stanovisko.

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku č. KPUZA-2018/163382/67943/FUR zo konštatuje:
ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému
pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod č. 6611829796 - 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:
1. 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.
2. 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.
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.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.
z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať
prekládku SEK.
6. 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.
7. 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.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
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povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.
9. 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 D1GI 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.
10. 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
intemetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. 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.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel 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.
13. 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.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vo vyjadrení č. 4600044870 k existencii zariadení
v majetku SSD, a.s.:
V predmetnej lokalite katastra Lipt, Mikuláš časť Lipt. Mikuláš KN-C 768 sa nachádzajú VN
a NN podzemné vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme
na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia(červenou plnou VN podzemné vedenia,
zelenou plnou 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 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného
vodiča na každú stranu 1 .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 ie pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej na e-mailovú 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 príslušnom stredisku Údržby SSD.
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.
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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.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 4127/2018/MH - s
predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v
našej správe, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti.
Presnú trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na základe
predloženej objednávky. Kontakt: Ing. Danek, 0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný,
0908 916 595 - kanalizácia.
Pri výstavbe plynovodu a plynovej prípojky žiadame dodržať pásmo ochrany
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona 442/2002 Z. z„ t. j. min.
1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu. Križovanie sietí je
potrebné realizovať v zmysle STN.
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 kontrole realizovaných prác pred zásypom plynovodu a plynovej prípojky žiadame
prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt - p. Hričák. tel. č. 0905 701 932, Ing. Hán,
tel. č. 0908 916 580.

SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/0439/PP/Hy/2018 - SÚHLASÍ s vydaním stavebného
povolenia a realizáciu vyššie uvedenej stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich
plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie
tak. aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov)
a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto
podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj
zodpovedností za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto
podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti
medzí navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73
3050,
stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania
iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
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
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vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.t Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre
plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242
5201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme
plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
stavebník je povinný pri realizácií dodržať technické podmienky stanovené v
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre
rozšírenie distribučnej siete číslo 1000080418,
stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne
oznámiť SPP-D na adresu : SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy
44/b, 825 1 1 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,
stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené
subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude
možnú ukončiť preberacie konanie a majetkovo právne vysporiadanie stavby,
TECHNICKÉ PODMIENKY:
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,
stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp.
aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému
poškodeniu,
stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi
existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom
vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu,
vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a
schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané
v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia
zástupcovi SPP-D,
stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať
skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej
skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky
SPP-D, pracovisko Poprad, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského
zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,
UPOZORNENIE:
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie
k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na
vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 18. 4. 2020, ak stavebník
túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť
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v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolnosti, z ktorých SPP-D pri
vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení
právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.
LiptovNet a.s. vo vyjadrení pod č. JP-VY-20180824 konštatuje: V oblasti záujmového
územia dôjde do styku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet a.s.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie
polohy sietí na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese
imafex@imafex.sk alebo lei. čísle 0918 415232.

Imafex spol. s.r.o. vo vyjadrení pod č. JK-VY-20180824 konštatuje: v oblasti záujmového
územia dôjde k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o..
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a
vyznačenie polohy sietí.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe
samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk
alebo tel. čísle 0918 415232.
Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo
poškodené optické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť
pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a
upozorniť pracovníkov na možnú polohovú odchýlku + - 60 cm od vyznačenej polohy.
Pri prácach v miestach výskytu sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a
nepoužívať nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od
vyznačenej polohy siete. Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred
zahrnutím obnoviť krytie a označenie.
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000,
+421 918 322 302, +421 918 415 232.
TÚV SÚD Slovakia s.r.o., v odbornom stanovisku pod č. 1578/30/18/GT/OS/R uvádza:
Na základe posúdenia technickej konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle
§ 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky
MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné
stanovisko:
Dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s
vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN EN 120071:2013, STN EN 12007-2:2013, STN EN 12327:2013.
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri
návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť
posudzovaného zariadenia;
Predmetom posudzovania nebolo konštrukčné riešenie spotrebičov;
Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.
Zariadenie (STL plynovod, STL pripojovací plynovod z PE) môže byť prevádzkované
len na základe vykonanej úradnej skúšky. TÚV SÚD Slovakia s.r.o., ako oprávnená
právnická osoba môže túto skúšku vykonať.
K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
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pozemných komunikácii a verejných priestranstiev zo dňa 06.09.2018, Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva zo dňa 14.08.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP,
úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení zo dňa 14.08.2018, Liptovská
vodárenská spoločnosť zo dňa 03.07.2018, Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa
24.08.2018, Imafex spol. s.r.o., zo dňa 24.08.2018, LiptovNet a.s., zo dňa 24.08.2018,
Stredoslovenská distribučná zo dňa 18.07.2018, Slovak Telekom, a.s. zo dňa 18.10.2018,
SPP-D a.s., zo dňa 27.07.2018, TÚV SÚV s.r.o. zo dňa 30.07.2018.
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.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné pre
účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Neboli uplatnené
Odôvodnenie :
Stavebník Primá Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš Vrbica-Nábrežie IČO: 363 980 12, podal dňa 28.02.2018 na Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Plynovod D90 a prípojky plynu“ líniová stavba
v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č.
MsÚ/ÚRaSP 2018/6497-03/AMi zo dňa 22.11.2018 a nadobudlo právoplatnosť 28.12.2018.
Dňa 13.02.2019 bol stavebník vyzvaný na zaplatenie správneho poplatku, po jeho
uhradení dňa 20.02.2019 stavebný úrad konanie prerušil a stavebníka vyzval, aby do 30 dní
od doručenia tohto rozhodnutia podanú žiadosť doplnil, keďže v stanovenej lehote nebolo
podanie doplnené. Dňa 19.03.2019 stavebník požiadal o predĺženie termínu na doloženie
dokladov, čomu stavebný úrad vyhovel a termín predĺžil o ďalších 30 dní. Po doložení
potrebných dokladov, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods.2 zák. č. 50/1976 Zb.
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a stanovil lehotu
na vyjadrenie sa účastníkom konania a dotknutým orgánom. V lehote neboli uplatnené žiadne
námietky.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predložená žiadosť o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a 63 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných
požiadavkách na výstavbu v súlade s § 43 d a 43 e stavebného zákona v znení neskorších
predpisov, zmien a doplnení a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Realizácia stavby nie je v rozpore s platným Územným plánom mesta Liptovský
Mikuláš. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že
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realizácia stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Vlastníctvo preukázané :
list vlastníctva č. 7869 k.ú. Liptovský Mikuláš
list vlastníctva č. 4401 k.ú. Liptovský Mikuláš
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 291/2019/Práv. uzatvorená
medzi budúcim povinným z vecného bremena mesto Liptovský Mikuláš a budúcim
oprávneným z vecného bremena Primá Slovakia s.r.o., predmetom vecného bremena bude
uloženie inžinierskej siete a to STL plynovodu a STL plynovej prípojky na pozemku
pare.č. KN-C 6577/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Poplatok:
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
- položka 60 písm. g) do 500 000 eur vrátane - 100 €
Poučenie :
Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ,ul. Štúrova 1989/41,
Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

X.

/</

Ing. Ján Blcháč, 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 na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj na webovom sídle mesta,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Primá Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica-Nábrežie
- Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy - oddelenie CD, PK a VP
- Mestský úrad, odbor výstavby
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS
Vrbická 1993,031 01 Lipt. Mikuláš - Vrbica-Nábrežie
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01
Lipt. Mikuláš - Staré Mesto
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš - Liptovská
Onrašová
- 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
- LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Imafex spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš - Staré Mesto
- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Ing. Róbert Remiš, PM-INVEST, spol.s.r.o., Textilná 6366, 034 01 Ružomberok projektant
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