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

Číslo: MsU/UR a SP 2018/8998-03/MDu V Liptovskom Mikuláši: 19.03.2019
2019/1494 /MDu

Navrhovateľ: SUKUPČÁK,s.r.o., ICO: 36 768 499, Drieňová č. 755/25, 01 04 Žilina 
v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - 

Staré Mesto
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka 

I. etapa“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ SUKUPČÁK,s.r.o., ICO: 36 768 499, Drieňová č. 755/25, 01 04 Žilina 
v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré 
Mesto podal dňa 29.11.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Polyfunkčný 
obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa“ nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. KN-C 
2099/53, KN-C 2099/336, KN-C 2099/335, KN-C 2099/334, KN-C 2099/333, 
KN-C 2099/332, KN-C 2099/337, KN-C 2099/338, KN-C 2099/225, KN-C 2099/214 a KN- 
C 2099/221 v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

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 a § 5 
písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z., o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská 
uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a ods.l a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa“ nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. 
č. KN-C 2099/53, KN-C 2099/336, KN-C 2099/335, KN-C 2099/334, KN-C 2099/333, 
KN-C 2099/332, KN-C 2099/337, KN-C 2099/338, KN-C 2099/225, KN-C 2099/214 a KN- 
C 2099/221 v k. ú. Palúdzka tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie 
z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Obytný súbor Nová Palúdzka 1. etapa bude situovaný v mestskej časti Palúdzka 

v Liptovskom Mikuláši. Územie sa nachádza južne od ul. Júliusa Lenka a východne od ul. 
Eduarda Penkalu. Pozemok sa mierne zvažuje v smere zo severu na juh. Prvá etapa predstavuje 
štyri bytové domy a jeden objekt garáže. Bytové domy C1-3 majú jedno technické podlažie 
s parkovaním a 4 nadzemné s bytmi. Typické podlažie bude členené na 4 byty- 2x 2-izbový, lx
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3-izbový a lx 1-izbový. Bytový dom E bude tvorený dvoma sekciami so samostatnými vstupmi. 
Bude podpivničený s polo zapusteným suterénom so skladovými kobkami. Bude mať 5 NP s 2-3 
izbovými bytovými jednotkami. Objekt garáže je navrhnutý ako jednopodlažný, nepodpivničený 
objekt s plochou strechou a 6 parkovacími miestami.
K bytovým domom C1-C3 je navrhnutá jednosmerná komunikácia s jazdným pruhom šírky 5,5 
m, na ktorú budú napojené vonkajšie parkovacie plochy. Z týchto plôch budú zrealizované vjazdy 
do krytých stojísk pod bytovými domami C1-C3, pre ktoré je navrhnuté parkovanie v počte 24 ks 
krytých a 30 ks vonkajších stojísk. Z jednosmernej komunikácie pri bytových domoch C1-C3 
budú pripravené nábehy na budúci vjazd do parkovacieho domu, ktorý bude predmetom II. etapy 
výstavby. Pre bytový dom E je navrhnuté parkovanie v garáži a na spevnenej ploche pred 
garážami v počte 14 ks. Tie budú napojené vjazdom na novú obojsmernú komunikáciu. 
Novonavhovaná obojsmerná komunikácia bude napojená z ul. Pavla Straussa v dĺžke cca 130 m, 
šírka jazdných pruhov bude 3,25 m. Popri krajnici je v oboch smeroch navrhnuté pozdĺžne 
parkovanie v šírke 2,0 m, celková šírka komunikácie je 10,5m. Chodníky v šírke 2,0 m sú 
navrhnuté popri obojsmernej aj jednosmernej komunikácii. Odvodnenie spevnených plôch je 
navrhnuté do vsakov po prečistení v ORL. Pre I. etapu je celkovo navrhnutých 97 parkovacích 
stojísk z toho 4 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
SO 101 KÍ Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch investora
SO 101 K2 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch mesta
SO 103 SI Sadové úpravy na pozemkoch investora
SO 103 S2 Sadové úpravy na pozemkoch mesta
SO 201 C1 Bytový dom C1
SO 202 C2 Bytový dom C2
SO 203 C3 Bytový dom C3
SO 204 E Bytový dom E
SO 205 G Garáže G
SO 301 Splašková kanalizácia
SO 400 Vodovod a vodovodné prípojky
SO 401 Dažďová kanalizácia
SO 501 Distribučný plynovod a pripojovacie plynovody
SO 601 Prípojka VN, NN, rozvody, trafostanica
SO 604 Verejné osvetlenie
SO 405 Vsakovacie systémy
SO 08 Verejný chodník pre peších
SO 09 Terénne a sadové úpravy

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky pare. č. KN-C 2099/53, KN-C 2099/336, KN-C 2099/335, KN-C 2099/334, KN-C 
2099/333, KN-C 2099/332, KN-C 2099/337, KN-C 2099/338, KN-C 2099/225, KN-C 
2099/214 a KN-C 2099/221 v k. ú. Palúdzka na liste vlastníctva č. 5198 a 4401 sú vedené ako 
zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
-nie je potrebný
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Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. arch. Mário Budinský - architektúra,
Ing. Juraj Szabo - elektroinštalácia, Ing. Juraj Stacho- zdravotechnika, Ing. Rastislav Konkoľ - 
vykurovanie, Ing. Dušan Trško - požiarna ochrana, Ing. Fedor Zverko- spevnené plochy, 
komunikácie;

Podmienky pre umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:

1. Polohové a výškové umiestnenie stavby v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie 
z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia. 
Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa stavba na pozemkoch pare. č. KN-C 
2099/53, KN-C 2099/336, KN-C 2099/335, KN-C 2099/334, KN-C 2099/333, KN-C 
2099/332, KN-C 2099/337, KN-C 2099/338, KN-C 2099/225, KN-C 2099/214 a KN-C 
2099/221 v k. ú. Palúdzka.

Bytové domy C1,C2 a C3
- objekty bytových domov Cl, C2 a C3 budú vzdialené: min. 11,0 m od pozemku pare. č. KN- 
C 2099/332 k. ú. Palúdzka; bytový dom C1 min. 3,00 m od pozemku pare. č. KN-C 2099/337 k. 
ú. Palúdzka, vzdialenosť medzi bytovými domami Cl, C2 a C3 je min. 14,7 m,
- architektonické a urbanistické: Bytových domov C1,C2 a C3
- navrhovaný objekt bude obdĺžnikového pôdorysu o max. rozmeroch cca 16,9 x 20,4 m, 
zastrešený plochou strechou
- výška objektu bude max. + 16,8 m od upraveného terénu.

Bytový dom E
- objekt bytového domu E bude vzdialený min 3,13 m od pozemku pare. č. KN-C 2099/337 k.ú. 
Palúdzka a 4,9 m od objektu plánovanej Garáže,
- architektonické a urbanistické: Bytový dom E
- navrhovaný objekt bude obdĺžnikového pôdorysu o max. rozmeroch cca 12,1 x 32,9 m, 
zastrešený plochou strechou
- výška objektu bude max. + 16,0 m od upraveného terénu.

Garáže G
- objekt garáži G bude situovaný zo severnej strany na hranicu pozemku pare. č. KN-C 2099/62 
k.ú. Palúdzka a 5,1 m od pozemku pare. č. KN-C 2099/54 k.ú. Palúdzka,
- architektonické a urbanistické: Gráže G
- navrhovaný objekt bude obdĺžnikového pôdorysu o max. rozmeroch cca 6,0 x 22,8 m, 
zastrešený plochou strechou
- výška objektu bude max. + 3,0 m od upraveného terénu.

- obojsmerná komunikácia bude napojená z ul. Pavla Straussa v dĺžke cca 130 m na pozemku 
pare. č. KN-C 2099/337 k.ú. Palúdzka, šírka jazdných pruhov bude 3,25 m, popri krajnici je 
v oboch smeroch navrhnuté pozdĺžne parkovanie v šírke 2,0 m, celková šírka komunikácie je 
10,5m.
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- chodník v šírke 2,0 m je navrhnutý v oboch smeroch na pozemku pare. č. KN-C 2099/337 k.ú. 
Palúdzka s napojením na existujúci chodník na ul. Pavla Straussa,
-jednosmerná komnunikácia bude napojená z navrhovanej obojsmernej komunikácie, cesta 
bude z druhej strany napojená na výhľadovú komunikáciu mesta, podzdĺž celej jednosmernej 
komunikácie bude chodník šírky 2,0 m,

2. Napojenie na komunikačnú sieť:
Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa si vyžaduje zriadenie nového vjazdu, na 
pozemku pare. č KN-C 2099/238 v k. ú. Palúdzka.

3. Napojenie na siete technického vybavenia:
- zásobovanie elektrickou energiou - navrhuje sa nový rozvod VN, trafostanica, nové NN 
rozvody a prípojky z existujúcej TS č. 2 ozn. 691 na pozemku pare. č KN-C 2099/107 v k. ú. 
Palúdzka cez pozemky pare. č KN-C 2099/8, KN-C 2099/337, KN-C 2099/332 v k. ú. 
Palúdzka, na ktorej sa navrhuje umiestnenie trafostanice, NN rozvody a prípojky budú vedené 
pozemkami pare. č. KN-C 2099/336 ,KN-C 2099/332, KN-C 2099/214, KN-C 2099/220 a KN- 
C 1680/1 v k. ú. Palúdzka.
- prívod pitnej vody - je navrhnuté predĺženie verejného vodovodu DN 100 z verejného 
vodovodu DN 100 povoleného rozhodnutím Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/011572-03-Li zo dňa 
10.12.2018, nové napojenie bude vedené cez pozemky pare. č KN-C 2099/217, KN-C 
2099/2014, KN-C 2099/336, KN-C 2099/337, KN-C 2099/335, KN-C 2099/334 a KN-C 
2099/333 v k. ú. Palúdzka.

je navrhnutá splašková kanalizácia z potrubia z DN 300, ktorá bude- splaškové vody
zaústená do existujúcej verejnej kanalizácie DN 300, napojenie bude na pozemkoch pozemkoch 
pare. č KN-C 2099/336, KN-C 2099/337 a KN-C 2099/29 v k. ú. Palúdzka.
- dažďové vody - je navrhnutá nová dažďová kanalizácia na pozemkoch pare. č KN-C 2099/53, 
KN-C 2099/336, KN-C 2099/332 a KN-C 2099/225 v k. ú. Palúdzka - zachytené vody sa 
prečistia v odlučovači ropných látok, následne budú odvádzané do vsakov.
- STL plynovod - nové napojenie pre obytný súbor bude realizované z existujúceho plynovodu 
D90 na ul. J. Lenka distribučným plynovodom D 90 v dĺžke cca 254 m, pripojovacie plynovody 
budú dimenzie D 32, rozvody budu vedené cez pozemky pare. č KN-C 2099/62, KN-C 
2099/2014, KN-C 2099/76, KN-C 2099/332, KN-C 2099/336 a KN-C 2099/337 v k. ú.
Palúdzka.

4. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvou na životné prostredie, pod č. : OU-LM-OSZP- 
2018/7624-02-CEN zo dňa 14.08.2018.

vydal potvrdenie k navrhovanému projektu v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znp.
Navrhovaný projekt nespĺňa kritériá podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvou na životné prostredie, pod č. : OU-LM-OSZP- 
2018/7624-02-CEN zo dňa 14.08.2018.
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje:

- Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom 
predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy pod 
č. : OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/007627-02/ Mkzo dňa 25.09.2018.
Z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby „Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka - 
1. etapa Liptovský Mikuláš“, k. ú. Palúdzka súhlasíme.

V ďalšom stupni PD požadujeme rozdeliť stavebný objekt vodovod na vodohospodársku 
časť (vodovodné rady) ako samostatný objekt a stavebnú Časť (vodovodné prípojky k 
objektom.
Podobne požadujeme rozdeliť stavebný objekt SO 301 Splašková kanalizácia na 
vodohospodársku časť (hlavná stoka splaškovej kanalizácie) ako samostatný objekt a 
stavebnú časť (kanalizačné prípojky k objektom). Vodohospodársku časť stavby bude 
povoľovať orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad na vodné stavby. 
Dažďovú kanalizáciu zo striech objektov bude povoľovať orgán štátnej vodnej správy ako 
špeciálny stavebný úrad na vodné stavby.
Dažďovú kanalizáciu z komunikácií a parkovísk (s príslušenstvom - ORL, uličné vpuste, 
vsakovacie objekty a pod) bude povoľovať špeciálny stavebný úrad pre pozemné 
komunikácie.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť orgánu štátnej vodnej správy na 
vyjadrenie.
Vyjadrenie je zároveň záväzným stanoviskom v súlade s § 73 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva pod č. : OU-LM-OSZP-2018/007622-002-MA zo dňa 02.07.2018. 
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre 
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade s 
platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o 
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné 
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). 
Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby 
a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hneď odvážať. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v 
súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci 
stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je 
potrebné s ňou nakladať.
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S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský 
Mikuláš.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí 
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina pod č. : 4600040267 zo dňa 13.08.2018.

V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s.: nachádzajú 
Pripojenie bude vyhotovené v zmysle platných noriem EN STN a platných zákonov. SSD 
zabezpečí v zmysle platnej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu elektro- 
energetického zariadenia potrebného na napojenie objektov na elektrinu. Pre napojenie 
odberných miest je potrebné vybudovanie elekroenergetickeho zariadenia-VN prípojku, 
trafostanicu a NN rozvody.
Odovzdávacie miesto bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej lokalite 
po vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSD, rozp. skrine SR. Navrhnutie NN 
rozvodov s umiestnenie a počet rozpojovacích skríň SR bude plne v kompetencii SSD, a.s. 
Presné umiestnenie istiacej skrine potrebnej pre pripojenie odberného miesta bude zrejmé po 
vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSD. Vybudovanie nového elektro 
energetického zariadenia SSD je vedené pod akciou SW: 11531 a pozostáva z nasledovných 
krokov:
Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení so 
žiadateľom o pripojenie
Uhradenie pripojovacieho poplatku zo strany odberateľa (za úhradu pripojovacieho poplatku 
sa považuje pripísanie pripojovacieho poplatku na účet SSD)
Príprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSD pre 
vybudovanie
nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a pod.)
Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a stavebné povolenie, prípadne
oznámenie o drobnej stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia
Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSD
Spustenie do prevádzky - preberacie konanie+ kolaudačné rozhodnutie
Aktuálne sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia: "Vyjadrenie k bodu a podmienkam
pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení".
Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In =66x(3x25) Ampér. 
Termín pripojenia na elektroenergetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov od vydania 
právoplatného stavebného povolenia alebo vydania súhlasného stanoviska k ohláseniu 
drobnej stavby.
Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE1 umiestnenom 
na verejne prístupnom mieste - združený RE pred vstupom. Vyhotovenie RE musí 
vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie 
elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. 
Pred rozvádzačom merania RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači 
RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné 
riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE, Práce na elektrickom prívode ako aj montáž 
smie realizovať, Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. 
Podrobnosti o podmienkach merania nájdete v dokumente “Zásady merania PDS” na našej 
internetovej stránke www.sse-d.sk.

6

http://www.sse-d.sk


Pre pripojenie Vašich nových odberných miest je potrebné doložiť právoplatné územné 
rozhodnutie a zaslať vyplnenú žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia 
odberateľa, zvlášť pre každé jedno odberné miesto a uhradiť pripojovaní poplatok, ktorým 
bude začatá príprava investičnej akcie SSE-D, a.s..
Požadujeme doložiť plánované rozmiestnenie rodinných domov na zavkladovaných 
parcelách s uvedením čísla parciel už zapísanej do ICNC a schválené územné rozhodnutie 
H3V vo formáte DGN. verzia 7, v súradnicovom systéme JTSK. rozmer 2D. V príslušnom 
ÚR i e potrebné uvažovať prístupové komunikácie k jednotlivým parcelám so zelenými 
pásmi tiež na zavkladovaných parcelách pre uloženie inžinierskych sietí.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, pod č. : 7111/2018/PŠ zo dňa 
13.12.2018.
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

Situáciu so zakreslením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite 
zasielame v prílohe. Zakreslenie trás v situácii je orientačné. Trasy potrubí je potrebné 
vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903 - vodovod, p. Vyšný 
-0908 916 595 kanalizácia).
Pri návrhu objektov a inžinierskych sietí žiadame dodržať ochranné pásmo existujúceho 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie i navrhovaného verejného vodovodu a splaškovej 
kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného 
okraja potrubí na každú stranu. Ochranné pásmo je potrebné dodržať od všetkých ostatných 
sietí. Križovanie potrubí musí byť realizované v zmysle STN.
Pred predložením ďalšieho stupňa PD k vyjadreniu, žiadame dohodnúť v zmluve (resp. v 
zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a investorom podrobnosti prevzatia 
vybudovaných potrubí do vlastníctva alebo prevádzky.
Požadované množstvo vody na hasenie z verejného vodovodu (12 l/s) je možné zabezpečiť 
len s použitím požiarneho čerpadla pri súčasnom odbere z dvoch odberných miest.

- Navrhovaný vodovod je potrebné napojiť aj na potrubie DN 300 (pri objekte SO 204-E - 
podľa pôvodného návrhu).
Zatiaľ nebola realizovaná plánovaná prekládka hlavného rozvodného potrubia DN 300, ani 
redukčná šachta. Aby rozvod vody v tejto lokalite fungoval správne, je potrebné, aby 
investor realizoval rozšírenie existujúcej armatúrnej šachty (označená v situácii ako AŠ) o 
redukčný ventil s vybavením. Na tejto investícii sa bude podieľať aj naša spoločnosť. 
Splašková kanalizácia musí byť realizovaná z hladkého hrubostenného potrubia.
Žiadame, aby existujúca kanalizačná šachta RS 13 (bod napojenia) bola vymenená za 
dvojvto- kovú.

- Navrhované kanalizačné prípojky musia byť zaústené do potrubia navrhovanej kanalizácie 
mimo kanalizačných šácht.
Pri projektovaní ďalšieho stupňa žiadame navrhované riešenie odsúhlasiť s našimi 
pracovníkmi (Ing. Danek; Ing. Hán, 0908 916 580 - kanalizácia).
Ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú rešpektované naše pripomienky, žiadame 
predložiť k vyjadreniu.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod č. :6611814453 zo dňa 22.05.2018.
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
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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. 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 
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:/Av\vw.telekom.sk/wiadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákazeSlovak Telekom, a.s.
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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 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.
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.

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, pod č. : TD/E7786/PP/Hy/2018 zo dňa 04.07.2018.
Súhlasí s realizáciou navrhovanej stavby 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 dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
stavebník je povinný 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 1 1 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D iwww.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, 

TECHNICKÉ PODMIENKY:
zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 65,0 
mVhod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu D90, PN 
80 kPa, vedeného v zelenom páse s bodom napojenia pred parcelou číslo 1676/1 v 
katastrálnom území Palúdzka,
stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle 
SPP-D (www.spp-distribucia.skj.
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania 
podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia 
stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie,
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 zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo 
uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 
Z.z.,
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v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník:

rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem,
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 
existujúcim plynárenským zariadeniam,
zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 

stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na 
posúdenie SPP-D,

OSOBITNE PODMIENKY:
Na základe podanej žiadosti o rozšírení distribučnej siete po vydaní územného rozhodnutia, 
budú učené záväzné technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti. Žiadosť a pokyny sa 
nachádzajú na našej web stránke.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. : KPUZA-2018/9043-3/65736/FUR zo dňa 
16.08.2018.
Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPU uplatňuje nasledovné 
požiadavky:

Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s novostavbou hotela vyžadujúcich akékoľvek 
zemné práce písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, 
ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou prieskumu detektorom kovov a následnej 
obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
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 nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr 
na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom.
Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného 
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

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

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, pod č. : MsÚ/ZPD2018/06123- 
02/MGa zo dňa 03.07.2018.
Súhlasí, s nasledovnými podmienkami:

- Nesúhlasíme s počtom uvedených parkovacích stojísk rezervovaných pre osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na celkový počet stojísk 84ks. Poľa § 56 ods. 
2 .vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z.z., na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej 
odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá musia byť vyhradené 4 % 
stojísk, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a musí byť 
umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby, t. j. na 84 stojísk 4 stojiská pre osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Pred uložením inžinierskej siete do telesa miestnej komunikácie je stavebník povinný, v 
súlade s § 8 zákona č. 135/1961 2b., požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie 
rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie). K 
žiadosti je potrebné priložiť právoplatné povolenie stavby, vyjadrenie Okresného 
dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a 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.

LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš, pod č.: JP-VY-20180723 zo dňa 23.07.02018.
V oblasti záujmového územia dôjde k 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 tel. čísle 0918 4152327.

IMAFEX spol. s.r.o., Litovský Mikuláš, pod č. : JK-VY-20180723 zo dňa 23.07.2018.
V oblasti záujmového územia dôjde k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o.
Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Mechanická ochrana a 
prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
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 
4152327.
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 + - 30 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.
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Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. 
Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a označenie.

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

orgánov a organizácií.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s § 9 vyhlášky č. 453 / 

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

Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených 
záujmov účastníkov konania:

Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných 
vedení inžinierskych sietí.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie oprávnenej 
právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia zo dňa 07.08.2018; Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 02.07.2018; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 25.09.2018; Okresný 
úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania 
vplyvov na žp zo dňa 14.08.2018; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zo dňa 
13.08.2018; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 13.12.2018; 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 22.05.2018; Orange Slovensko a.s.. Banská Bystrica 
zo dňa 05.06.2018; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš zo dňa 
24.07.2018; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 16.08.2018; SPP - distribúcia, a.s. 
Bratislava zo dňa 24.07.2018; Liptov Net a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 23.07.2018; 
1MAFEX spol.s.r.o.. Liptovský Mikuláš zo dňa 23.07.2018; mesto Liptovský Mikuláš, útvar 
hlavného architekta zo dňa 22.02.2018; mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia 
a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných kumunikácii a verejných priestranstiev zo 
dňa 03.07.2018; Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Banská Bystrica zo dňa 
17.12.2018; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica zo dňa 10.12.2018; 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 
23.07.2018; Energotel, a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 11.05.2018; VPS Liptovský Mikuláš 
zo dňa 17.08.2018;

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli vznesené žiadne námietky.

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

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj pre 
právnych nástupcov konania.
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Odôvodnenie:
Navrhovateľ SUKUPČÁK,s.r.o., ICO: 36 768 499, Drieňová č. 755/25, 01 04 Žilina 

v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré 
Mesto podal dňa 29.11.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Polyfunkčný 
obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa“ nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. KN-C 2099/53, 
KN-C 2099/336, KN-C 2099/335, KN-C 2099/334, KN-C 2099/333, KN-C 2099/332, KN-C 
2099/337, KN-C 2099/338, KN-C 2099/225, KN-C 2099/214 a KN-C 2099/221 v k. ú. 
Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona dňa 04.12.2018 začatie 
územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 10.01.2019. Súčasne ich upozornil, že svoje 
námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, 
inak na ne nebude prihliadnuté. Rovnako boli účastníci konania upozornení, že podľa § 42 ods. 5 
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný 
úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné nahliadať do dokladov.

K projektu bol dodatočne vypracovaný samostatný svetlotechnicky posudok, ktorý kladne 
posudzuje projekt z hľadiska zatienenia okolitých budov ako aj vlastné preslnenie všetkých 
navrhovaných bytov v marci 2019.

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

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

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

Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja 
územia aje v súlade s platným územným plánom UPN mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol 
schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s 
účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. 
č. 532/2002 Z. z.

Vlastníctvo preukázané : listami vlastníctva č. 5198 a 4401 k. ú. Palúdzka a súhlasmi od mesto 
Liptovský Mikuláš,
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Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov: 
pol. č. 59 písm. a) ods. 2 - 14x100,00 = 1400 eur.

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 súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

^ovs r/
Ing. Jáj/Blcháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

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

Mesto Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia a dopravy , Ul. Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš -Útvar hlavného architekta
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
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1, 031 
41 Liptovský Mikuláš
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 
36,031 80 Liptovský Mikuláš
Ministerstvo vnútna SR, Centrum podpory BB, ul. 9 mája č.l, 974 86 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
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