ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Úsek štátnej vodnej správy
VRBICKÁ 1993,03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

OKRESNY
ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Číslo: OU-LM-OSZP-ŠVS 2019/000368—16 / Mk
-

V Liptovskom Mikuláši: 16. 08. 2019

Bella Vista, s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš návrh na vydanie vodoprávneho povolenia na
vodnú stavbu „Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka sever SO 11 Vvodovod, SO 12
Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizáda a Cerpacia stanica Za Lukami“
a povolenie na osobitné užívanie vód k.ů. Palúdzka.
MESTSK\ URAD
—

-

—

‚

LIPTOVSKÝ MINULAS

/Verejná vyhláška!
23 -08- 2019

Rozhodnutie
Ohesný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej vodnej správy ako
5 zákona č. 525/ 2003 Z.z. o štátnej správe
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa
starostlivosti o živomé prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a *-u 61 zák. NR SR Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.
o priesmpkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a -u 2 a *-u 4 zákona č. 180/2013
Li. o organizácii miestsej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade
46 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
s ustanoveniami
neskorších predpisov na základe žiadosti spol. Bella Vista, s.r.o., Skolská 10, Liptovský Mikuláš a
po vykonanom stavebnom a vodoprávnom konaní rozhodol takto:

I.
povoľuj e
podľa @-u 21 ods. 1 písm. d/ zákona NR SR Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) spol. Bella Vista, s.r.o.,
Skolská 10, Liptovský Mikuláš vypúšťanie vbd z povrchového odtoku (komunikácia) Obytný
súbor BELLA VISTA, Palúdzka sever preČistené na ORL typ KL INTEGRO 125 do vodného
toku Váh za týchto podmienok:
-

-

A. Povolené množsWo vypůšt‘aných v6d z povrchového odtoku (dažd‘oých vód):

Nakoľko sa jedná o vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z komunikácie Obytný
súbor BELLA VISTA, Palúdzka sever do vodného toku Váh ich množstvo sa nestanovuje.
-

-

B. Povolené hodnoty znečistenia vypúšťaných vód z povrchového odtoku
(dažd‘ových vůd):

V ukazovateli NEL (ORL typ KL INTEGRO 125 neprekroČiť výstupnú hodnotu 0,5 mg/Ivo
vypúšťaných vodách z povrchového odtoku.
C. Povinnosti producenta odpadových vód

RozhoWiritie či1o: 01)—L \i—(iSZP—20 19/000368
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1. Vykonávať
rozbor
vypúšfaných vád z povrchového odtoku (dažd‘ových vád)
v bodových vzorkách 2 x do roka v čase prevádzkovania odlučovača ropných látok
(ti.
pri zrážkovej činnosti). Miesto odberu vzoriek na odtoku z ORL resp. ze šachty
ŠVH
osadenej za ORL.
2. Výsledky rozborov vád z povrchového odtoku (dažďových vád) predMadaf
orgánu
štátnej vodnej správy vždy k 31. 1. nasledujúceho roka.
D. Povolenie na vypúšt‘anie vád z povrchového odtoku do povrchových vád
platí na 10 rokov t.j. do 31. 1. 2029.

—

vodný tok Váh

II.
povoľuj e
podľa
26 ods. 4 zákona Č. 364/ 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990
Zb.
o priestupkoch v znení neskoršich predpisov (vodný zákon) a *-u 66 stavebného
zákona Č.
50/1 976 Zb. v znení neskorších predpisov spol. neIla Vista, s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikulá
š
vybudovať vodná stavbu „Obytný súbor BELLA VISTA, Pa!ůdzka sever SO 11 Vvodovod,
SO 12 Splašková kanali;ácia, SO 13 Dažd‘ová kanalizácia a Ceryacia slanica „Za Lukami“ k.ú.
Palúdzka.
-

—

Účel a popis vodnej stavby:
SO 11 VODOVOD
Navrhovaný vodovod bude pozostávaf z vodovodných radov, ktoré sa napoja na eXism
júce
vodovodné rady mesta Liptovský Mikuláš.
VODOVODNÉ RADY
RAD „1“
PE 100RC DN 100, PN1O, SDR 17
RAD..l1“ PEIOORCDNIOO.PNIO.SDR17
VODOVODNÉ RÁDY PE IOORC DN 100, PN1O, SDRI7 SPOLU:

dÍ. 242, O m
dÍ.111,Om
dí. 413,0 rn

‚‚1‘‘
Trasa začína v km 0,000 v mieste existujúceho vodovodného potrubia LT DN 100. Na
existujúcom potrubí sa realizuje výrez a osadia sa armatúry a tvarovky potrebné na pripoje
nie
novonavrhovasiého vodovodného radu. V staničení km 0, 015 je navrhnutý nadzemný
hydrant
kalník DN 100 FaJl-K. V staničení km 0,044 je aj začiatok novonavrhovaného radu RÁD
„1 ľ‘.
V staničení kin 0,200 je navrhnutý nadzemný hydrant kalnik DN 100 1*12-K. Trasa
končí
v staničení km 0,242, kde sa pomocou výrezu napojí na eXistujúci vodovod LT DN 80 a zlikvid
uje
sa amortizovaný podzemný hydrant DN 80. Na trase vodovodu sa nachádzajú lomové body
LBI
až LBI2. Za účelom napojenia plánovaných bytových domov sa na vodovodnom rade osadia
T
kusy s uzáverom DN 50.
Rozhodnutk číslo: O[J_LM..(F‘iP-20 19/000368
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RAD „1 1“
Od začiatku napojenia na vodovodný rad „RÁDl“ vedie trasa priamo až do staničenia km
0,097, kde je navrhnutý nadzemný hydrant kalník DN 100 HN3-K. nasleduje lomový bod LB1
v staničení km 0,103 a koniec ůseku jev staničení km 0, 171. Na eXistujúcom potrubí LT DN 80
sa zrealizuje výrez a osadia armatúry a tvarovky pobebné na pripojcnie novonavrhovaného
vodovodného radu. Za účelom napojenia plánovaných bytových domov sa na vodovodnom rade
osadia T kusy s uzáverom DN 50
—

Odkanalizovanie odpadových vód:

SO 12 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIÁ
Splašková kanalizácia bude pozostávaf z gravitačných splaškových stók., ktoré sa napoja na
naprojektovanú stavbu KANALIZACIA LIPTOVSKY MIKULAS „ZA LUNAMI“ a následne
na verejnú kanalizáciu mesta Liptovský Mikuláš.

SPLAŠKOVÉ STOKY
STOKA „Si“
STOKA ‚$11“
SPLAŠKOVÉ STOKY

PVC-HL DN 300 (SNb)
PVC-HLDN 300 (SN1O)
PVC-HL DN 300 (SN1O) SPOLU:
.

KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 1000

dí. 176,Orn
dl. 98,Om
dí. 274,0 m
5 ks

Kanalizačné šachty sú navrhnuté železobetónové, typové DN 1000 s liatinovým poklopom
zaťaženie D (400).

-

5013 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Dažďová kanalizácia z ciest a spevnených plóch bude vyústená do ricky Váh. Tieto vody sa
budů čistíť v odlučovači ropných látok. Ochrana dažďovej kanalizácie proti spätnému vzdutiu
z ricky Váh je navrhnutá použitím koncovej spätnej klapky vo výustnom objekte. Pre pripad
zlyhania je navrhnutá kanalizačná šachta s vretenovým hradítkom, ktorá umožní pri extrémnych
povodňových stavoch v prípade potreby mechanické uzavretie dažďovej kanalizácie zo strany od
ricky Váh.
Dažďová kanalizácia bude pozostávaf z gravitačnej dažďovej stoky, uličných vpustov,
výustného objektu, kanalizačnej šachty s vretenovým hradítkom a odlučovača ropných látok.
DAŽĎOVÉ STOKY
STOKA „Dl“
DAŽĎOVÉ STOKY

PVC-HL DN 400 (SN8)
PVC4IL DN 300 (SNS)
SPOLU:

Rozhurcljiutk čisio: OU—LM-OSZP—20]Q000368
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dĺ. 184,0 m
di. 150g O m
dÍ. 334,0 m
3

NAPOJENIE ULIČNÝCH VPUSTOV

PVC-HL DN 200 (SN8) SPOLU

KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 1000
KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 1000 s vretenovým hraditkom (ŠVH)
ULIČNA VPUST (TJV)
VYUSTNÝ OBJEKT DN 400 s koncovou spätnou klapkou
ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK KL INTEGRO 125 (ORL)

di.

46,0 m
6 ks
1 ks

16 ks
1 ks

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK 1CL INTEGRO 125
Pozostáva z dvoch samostatných železobetónových nádrží prepojených potrubím DN 400.
Stavebná časť
-

-

-

-

-

železobetónová nádrž z vodostavebného betónu 2x
dvoj vrstvový ochrasmý náter proti prieniku vody a ropných látok
vnútomé vystrojenie z nehrdzavejúceho plechu a z plastu
šachtové liatinové poklopy trieda D 400 kN
pre osadenie do Hbok vstupné kanalizačňé skruže

Technologická Časť
-

-

-

kalová nádrž
koalescenčný odlučovač
sorpčný odlučovač

KANALIZÁCIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

-

ČERPACIA STANICA „ZA LUMAMI“

Stavba pozostáva z vybudovmia novej čerpacej stanice a príslušenstva na prečerpávanie
splaškových odpadových vód z ulice „Za Luhami“ a plánovanej obytnej zóny Palúdzka sever do
gravitaČnej časti verejnej kanalizácie mesta Liptovský Mikuláš.
Existujůca čerpacia stanka nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti novonavrhovanej
stavby sa asanuje.
—

Stavba vzhľadom na svoj rozsah tvori jeden stavebný objekt a pozostáva z nasledovných
h)avných častí;
SPLAŠKOVÁ STOKA ‚A“ GRkVITAČNÁ
PEIOO DN 200, SDR 17, PN1O
PVC-HL DN 300, SN8

dÍ. 3,0
dI. 5,0 m
dí. 8,0 m

SPLAŠKOVÁ STOKA ‚.B“ GRAVITAČNÁ (Bezpečnosmý yrepad ČS)
PVC-HL DN 300, 5N8

R ‘!hodL1tILiQ číslo: OIJ—L\ I—O/I‘20 19/000368
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TLAKOVÁ KANALIZÁCIA ggT“
PE100 DN 100, SDRI7, PNIO

dí. 112,0 m

ČERPACIA STANICA SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VOD ..Čs“
(strojnoteclmologieká časť, prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia. napojenie na
dispečing)
ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA „Čs“
Elektrická zemná kábelová pripojka pre Čerpaciu stanku Čs

dí. 15,0 m

VODOVODNÁ PRIPOJKA ..Čs“
PE100 DN 25, SDR 17, PN1O

di. 6,0 m

OPLOTENJE ‚.ČS“
Areál „Čs“ odpadových vád bude z troch stráii (6x6x6m) oplotený oceľovým
poplastovaným plotom s výškou pletiva 2,0 m, upevneným na oceFových stlpikoch ukotvených
v betónových základoch. Štvrtá strana zo strany miestnej komunikácie zostane pre možnosť
prístupu voľná umiestnená zábrana 3 ks veľkorozmerových betónových kvetináČov na zeleň.
—

1. Podmienky povolenia:
1.1 Stavebníkom vodnej stavby je spol. Bella Vista, ss.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš.
1.2 Vodoprávne povolenie platí dva roky od právoplatnosti rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ
v tejto lehote nezačne s výstavbou.
1.3 Pri realizácii stavby dodržať príshišné STN, predpisy a záväzné ustanovenia pri styku s
inžinierskymi sieťami. Je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zaňadení.
1.4 Požiadaf správcov o vytýčenie ich podzemiých vedení pňamo v teréne a rešpektovať ich
stanoviská.
2. Povinnosti stavebníka:
2.1 Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny projektu, ktoré by bob potrebné
realizovat‘ počas výstavby.
2.2 Po ukončení vodnej stavby odstrásúť prebytočný stavebný materiál a terén upravif do
póvodného stavu.
2.3 Po ukončení vodnej stavby (SO 11 Vodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13
Dažd‘ová kanalizácia a Cerpacia stanica Za Luhami“ požiadať orgán štátnej vodnej
správy o kolaudáciu stavby s predboženim zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok
parc. č. KN-C 2063/1 vodná plocha, LV č. 1459, vlastník (SVP, š.p.), kúpnej zmluvy medzi
predávajúcim TELINK spol. s r.o., Skolská 10, Liptovský Mikuláš a kupujúcim Bella Vista,
s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš. Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemok parc.
č. KN-E 732/1 a zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemok parc. Č. KN-C 2022, KN-C
2014 (KN-E 2414).
Ostatné pripomienky dotknutých orEánov štátnej správy a or2anizácií
Rozhodniitie číslo: C)U-LM-OSZP20 19/000368
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP
-

-

—

úsek ŠSOH

S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas realizácie a počas prevádzky stavby nakladaf
v zmysle zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a naň naväzujúce vyhlášky.
Fn kolaudácii budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú
pt-i výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

Krajský Pamiatkový úrad Žilina
-

-

Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásíť
najmenej 5 dní vopred KPU Zilina, ktorý vykoná odborný dohl‘ad stavby formou
obhliadky jej výkopov z hřadiska výskytu možných archeologických nálezov.
Ak počas stavebných prác dójde k akémukol‘vek archeologickému nálezu hmotnej
povahy, napy. objektu, kultúrnej wstvv, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, Ířagmentov keramiky, pracovných nástrojov mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamite nahlásit‘ Krajskému pamiatkovému úradu
Zilina, najneskór na dnihý pracovný deň po nájdeni a ponechaf ho bez zmeny až do
obhliadky Krajským pamiatkovým úradom.
.

TUV SUD Slovakia, ss.o. pobočka Banská Bystrica
-

Rešpektovať odborné stanovisko k PD stavby e. č. 0010-01/30/18/BT/OS/DOK z 02. 02.
20 18.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš
-

-

-

-

-

Výtlak z čerpacej stanice žiadame zaústiť do revíznej kanalizačnej šachty, z ktorej budú
odpadové vody gravitačnou splaškovou kanalizáciou napojené na verejnú kanalizáciu.
V bode napojenia je potrebné zriadit‘ novú sútokovú reviznu šachtu.
V celom oplotenom areáli Čs žiadame položiť dlažbu a pre vstup do areálu osadíť
dvojkrídlovú bránu minirnálnej šírky 4,0 m. Z dóvodu stability brány žiadame pätky
stlpikov brány previazať železobetónom.
Kanalizačně revízne šachty je potrebné realizovať s roznášacím betónovým prstencom a
liatinovým poklopom pre zodpovedajúce zafaženie.
Pretože stavba vodovodu a kanalizácie je v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
vodnou stavbou upozorňujeme, že musí byť povolená rozhodnutím OU ZP.
V sůbehu s ďalšimi inžinierskymi sieťami žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného
vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z., tj. min. 1,5 m od vonkajšieho
pódozysného ohaja potrubia na každú stranu. Dalšie siete musia byť umiestnené mimo
tohto pásma ochrany.

RzhndnLItie čís(o: OU—L\l—OS,P-2Ol9/O0O368
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-

-

-

-

-

Pásmo ochrany navrhovaného vodovodu a kanalizácie musí byt‘ vyMásené rozhodnutím OÚ
Ž. Pre tento účet je stavebník povinný daf vyhotovil? geometrický pián so zakreslením
potrubia a pásma ochrany. Kňžovanie sjetí je potrebné realizovaf v zmysle SYN.
Napojenie navrhovaného vodovodného a kanahzačného potmbia na eXistujúci verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za Úhradu pracovníci našej spoločnosti na základe
predloženej objednávky.
Navrhovaný hydrant na verejnom vodovode žiadame označiť v teréne podľa 8 zákona č.
699/2004 Z.z. Je potrebné použiť hydrant s dlžkou zodpovedajúcou krytiu vodovodného
potrubia.
Na zaČiatku, na konej a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu
žiadame umiestnif markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.
V prípade, že pň realizách dĎjde k poruchám na potrubiach v našej správe, žiadamc ich
bezodkladné naMásenie na tel. č. 044 55 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na
náklady investora.
Ku tlakovým skúškam vodovodného potiubia, skúškam tesnosti kanalizačného potrubia a ku
kontrole realizovaných prác pred zásypom sjetí žiadame prizývaf zástupcu našej
spoločnosti, inak nebudeme súhlasif s kolaudáciou stavby. Kontakt Ing. Rán tel. Č. 0908
916 580, p. Hričák tel. Č. 0905 701 932.
—

-

-

-

V prípade, že prevádzkovateľom navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie bude naša spoločnosť, žiadame pred napojením rozširenia dohodnúť v zmluve
(resp. v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnost‘ou a investorom podrobnosti
prevzatia vybudovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejne kanalizácie do prevádzky.
Ku kolaudačnému konanju musí stavebník zabezpečiť zriadenie vecného bremena
v prospech LVS, a. s., na pozemkoch, na ktorých budú uložené navrhované potrubia
verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a Čs. Zriadenie vecného bremena je potrebné
vyznačil? na LV vlastníka pozemku.
Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre
prostredie MicroStation).

Okresné riaditel‘stvo HaZZ Liptovský Mikuláš
-

S riešením protipožiamej bezpečnosti stavby súhlasíme bez pripomienok.

Mesto Liptovský Mikuláš
-

Pred realizáciou stavebných prác do miestnych komunikácií je stavebník povinný, v súlade
s *-om 8 zákona Č. 135/1961 Zb. požiadať Mesto Liptovský Mikuláš o vydanie
rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komuiňkácií /tzv. rozkopávkové povolenie/.

Rozhodnutc číslo: OU-LM-OSZP-20 I 9/000368
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K žiadosti je potrebné predložiť právoplatné povolenie stavby vyjadrenie OR FZ ODI
v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú situáciu dočasného dopravného znaČenia.
‚

-

-

V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sjet‘ verejného osvetlenia. Pred
realizáciou inžinierskych sjetí je potrebné podzemně vedenie verejného osvetlenia vytýčiť
prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sů Verejnoprospešné služby
Liptovský Mikuláš.
Akékoľvek zmeny PD odsúhlasiť na mestskom úrade Liptovský Mikuláš, odbor ŽF
a dopravy, odd. CD, FK a VP.

SVP, š.p., OZ Piešťany
-

-

-

-

-

Jedná sa o vodohospodársky významný tok Váh, hydrologické č. poradia 4-21-01, číslo
v správcovswe: 3.
Vodný tok jev predmemom území evidovaný na pozemku KN-C 2063/1, druh pozemku—
vodná plocha, LV Č. 1459 (SyP, S.p.), k.ú. Falúdzka.
ZaČiatok prác oznámiť Správe povodia horného Váhu Ružomberok.
Pil realizácii výustného objektu sa riadiť 5okynmi úsekového technika SPHV Ružomberok
(Ing. ševcová /0903 921 707).
Za navrhovaným opevnením výustného objektu požadujeme zrealizovať v Šírke min. 1,5
m z každej strany kameimý zához z lomového kameňa.
-

-

-

-

-

-

-

-

Zeminu, prípadne stavebný materiál umiestňovať mimo ochranného pásma vodného toku
v šírke min. 10,0 m od vzdušnej päty hrádze toku.
Okolitý terén uviesť do póvodného stavu.
Pň odvádzaní vód z povrchového odtoku z parkovisk a komunikácie žiadame dodržať
prevádzkový poriadok ORL pre dodržanie garantovaiiej hodnoty NEL na odtoku 0,5 mga.
Miesto vyústenia je potrebné zamerať (z dóvodu vodohospodárskej evidencie výustných
objektov v súlade s -om 48 ods, 3 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia
odovzdať aj v digitáliiej forme (dXf, dng, dgn...) pil kolaudácii.
Správca toku nezodpovedá za Škody spósobené úČinkami vód, splavenín a ľadu ako
i vznikuuté pri mimoriadnych udalostiach podľa -u 49 ods. 5 vodného zákona.
Na pozemok vo vlastníctve SVF, š.p., je potrebné do doby kolaudácie vodnej stavby
uzatvorif zmluvu o zdadení vecného bremena na odbore majetku SVP, š.p., OZ Piešťany
(JUDr. Mojžiš 033/7764405).
Ku kolaudácii vodnej stavby pdzvaf zástupcu našej organizácie.
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Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Existujúce zaňadenia 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 stsáca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyj adrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť
podľa bodu 3.
-

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolizii SD SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjeti (najneskór pred spracovanim projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sjeti: 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 dohady nie je možné pretožiť zrealizovať prekládku SEK.
-

Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí flgurovať
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKJA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
-

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. aialebo DIOl SLOVAKIA,
s.r.o., je pobebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
-

-

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
68 zákona č. 351/201 1Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V pripade, že žiadateľ bude so zenmými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dóvodov
pokračovat‘ po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie. Fred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadaf o
vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu. VzM‘adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia mých
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadateľa
na povinnosť vyžiadaf si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadeni.
-

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez intemetovú

-
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aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch
týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, které tvoria pňlohu toMo vyjadrenia.
-

Žiadateľ móže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovat‘, prenajímaf alebo využívat‘ bez súhlasu
spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
-

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
-

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
-

SPP

—

Distribúeia, a,s., Bratislava

Pred realizáciou zemných prát aialebo pred začatím vykonávania mých činností, je
stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na
základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP
dish-ibúcia, as.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formulán zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distňbucia.sk).
-

—

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaňadenia, ohrozenia jeho
prevádzky aialebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadeni do vzdialenosti lOOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne hodinu.
-

Stavebník je povinný oznámit‘ začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadeni zástupcovi prevádzkovateľa SPP—D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242 5201)
najneskůr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
-

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosf plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádúy, údržby a výkonu odborných preMiadok a odborných skúšok opiti, rekonšhukcie
(obnovy) plynárenských zaňadení.
-

Stavebník je povinný umožnif zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zaňadení, D stavebník je
povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej alce 2,0 m na každú strany od
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zaňadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov.
-

Ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zásmpcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uboženia výstražnej fólie;
výsledek kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennika.
-
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Prístup k akýmkořvek technologickým zaňadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzt‘ahuje vydané povolenie SPP-D.

-

Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu.
-

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zaňadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
-

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, wátaie poškodenia izolácie potmbia, musí byt‘
jhneď oMásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727.
-

Upozorňujeme, že SPP-D může pň všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadeni podat‘ podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOD, která je opráwiená za
ponišenie povinnosti v ochrasmom aialebo bezpečnostriom pásme plynárenského zariadenia
uložit‘ podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu ve výške 300,- € až 150 000,- €‚
-

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

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadnif existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochraimých aialebo bczpečnostných pásiem.
-

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a
TPP 906 01.
-

Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle *79 a *80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolně šachty, trvalé porasty apod.,
Stavebník je povinný dodržať ochranné ä bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle *70 a *80: Zákona o energetike.
-

SSE

—

Distribúcia, as., Žilina

V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. vjej blízkosti sa nachádzajú podzemné NN
vedenia a skine.
-

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012
Z.z. ‚ a bezpečné vzdialenosti podPa príslušných noňem SIN. (MN zemné kábtové
č.
vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácü výkopových prác, žiadame neporušit‘ celistvost‘
uzemňovacej sústavy.
-

Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčit‘.
-
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Presnú trasu podzenmých vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky
smerovanej na e-mailovú adresu prevádzkovatelQissc-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
-

Pri mariipulácü mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj
pň prácach v OPy ich bezprostrednej blízkosti ‚ je potrebné bezpodmienečne prejednať postup
prát na stredisku Udržby Lipt. Mikuláš.
-

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadeni v majetku SSE-D musí realizátor
prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Udržby na kontrolu zariadenia, Čo powrdia
zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyj adrenia.
-

V súbehu a kňžovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný pňestor
min. 1 meter na kaŽdú stranu. V opaěnom prípade pň opravách a rekonštrukciách našich zariedení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
-

Zároveň si Vás dovoľujeme upozomif, že v danej lokalite sa můžu nachádzať aj vedenia
tretich osób.
-

3. Všeobecné ustauovenia:
3.1 Súčasťou vodoprávneho povolenia je projektová dokumentácia overená na vodoprávnom
konaní, ktorú vypracoval Ing. Juraj Vavro autorizovaný stavebný inžinier evidenčně číslo
0506 *A * 2-2, 09/2017.
3.2 Zhotoviteľ stavby bude vybratý na základe výberového konariia. Stavebník do 15 dní od
výberového konania oznámi orgánu štátnej vodnej správy jeho názov s uvedením
adresy a doložením zmluvy o dielo.
3.3 Rozpočtový náklad stavby 488 466,-E.
3.4 Ukončenie vodnej stavby do 36 mesiacov od právoplatnosti rozbodnutia.
4. Majetkoprávne vzťahy:
4.1 Vodná stavba SO 11 Vvodo vod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia
a Ceryacia stanica „Za Luharni sa bude realizovať v k.ú. Palúdzka na pozemku parcelně
Č. KN-C 913, 920 zastavaná plocha, zapísané na LV 5690, vlastník Bella Vista, s.r.o., Skolská
10, Liptovský Mikuláš. Na pozemku parc. Č. KN-C 921/2 zastavaná plocha, zapfsana na LV
4788 ‚ vlastník TELINK, spol. s r.o., Skolská 10, Liptovský Mikuláš predložená zmluva
o budúcej kúpnej zmluve uzavretá medzi budúcim predávajúcim a oprávneným Telink, spol.
s r.o. školská 10, Liptovský Mikuláš a budúcim kupujúcim Bella Vista, s.r.o., Skolská 10,
Liptovský Mikuláš dna 21. 03. 2018. Na pozemku parc. Č. KN-C 2016 (KN-E 732/1)
zapísaná na LV 5378 v registri „E“, vlastník Rímsko-katolicka cirkev, Farnost‘ Palúdzka,
Palúčanská 28, Liptovský Mikuláš prediožená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
Bremena, uzavretá medzi budůcim povinným z vecného bremena Rímsko-katolicka cirkev,
Farnost‘ Palúdzka, Palůčanská 28, Liptovský Mikuláš a budúcim oprávneným z vecného
bremena spoi. Bella Vista, s.r.o., Skolská 10, Liptovský Mikuláš, dňa 09. 01. 2017. Na
pozemku parc. č. KN-C 2022 zastavaná plocha, zapísaná na LV č. 4401, KN-C 2014 (KN-E
2414) zastavané plochy, zapísaná na LV Č. 2990 v registri „E“, vlastník mesto Liptovský
MikuláŠ predložená zmluva o budúcej zmluve o zňadení vecného bremena, uzavretá medii
budůcim povinným z vecného bremena Mesto Liptovský Mikuláš a budúcim oprávneným
—

—

-
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z vecného bremena Telink, spol. s r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš zo dňa 17. 10. 2017—
predložená dohoda o prevzatí záväzku úzenmého rozhodnutia odovzdávajúci Tehnk, spol.
s r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš a preberajůcim Bella Vista, s.r.o., Školská 10,
Liptovský Mikuláš zo dím 30. 06. 2017. Na pozemku parc. Č. KN-C 2063/1 vodná plocha,
zapísaná na LV Č. 1459, vlastník (SyP, Lp.). Doložená zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na pozemok Č. KN-C 2063/1 uzavretá medzi budúcim povinným z vecného
bremena Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničně námestie 8, Banská Stiavnica,
ičo: 36 022 047 a budúcim povinným z vecného bremena Bella Vista, s.r.o., Školská 10,
Liptovský Mikuláš, Ičo: 36 819 182 zo dňa 04. 07. 2019.
—

—

Rozhodnutie o námietkach úČastníkov konania:
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, Bratislava
Listom zo dím 12. 01. 2019 bob na Okresný úrad Liptovský Mikuláš doručené vyjadrenie
účastníka stavebného konania Združenie domových samospráv v zastúpení Marcelom Slávikom,
v ktorých si uplatňuje nasledovné podmienky k stavebnému a vodoprávnemu konaniu:
—

Podľa 140c ods 1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podldadom pre
každé povoľovacie konanie, teda aj predmetňé stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené,
pripomienky uplatnené V zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho
združenia priamo dotknuté povoľovanou stavbou, zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok
a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť
jednotlivo a doložif to vyj adrenim podľa 140c ods. 2 stavebného zákona.
16 a Vodného zákona, či ide o navrhovanú
1) Žiadame vo výroku rozhodnúť v zmysle
Vodného
b
zákona. Uvedenej pripomienke sa
činnost‘ podľa
16 ods. 6 písm.
nevyhovuje.
2) V stavebnom konaní žiadame predložif projekt preventívnych a kompenzaČných
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa 3 ods. 5 zákona
OPK č. 543/2002 Z.Z. Uvedenej púpomienke sa nevyhovuje.
3) Ziadame, aby okolie stavby „Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka sever SO 1]
Vvodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia a Čerpacia stanica
„Za Luhami‘ bob podľa 39a ods. 2 písm. b Stavebného zákona upravené sadovými
úpravami formou parčika v zmysle našich pňpomienok uplamených v zisfovacom konaní
ako súčasf sadových a parkových úprav a ako súČasť projektu podľa
predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak, aby splňai metodiku Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí, Bratislava 2010. Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje
4) Podľa 65 Vodného zákona „Orgáiiy štátnej vodnej správy pň vydávaní povolení na
osobitné užívanie vád, súhlasov, vyj adrení a pri mom rozhodovaní sů povinné vychádzaf
z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vád a podzemných vád,
z vodnej bitancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vád
určených na odbery pre pitnú vodu, z pláiiov manažmentu povodí, z vodného plás1u
Slovenska, z programu znižovania znečistenia vád zneěisťujúcimi látkami a z koncepcii
a rozvojových programov vo vodiwm hospodárstve“ Ziadame overif splnenie záujmov
príslušných
ustanovenia Vodného zákona predbožením
podľa citovaného
sa
vyhovuje
vodohospodárskych výpočtov. Uvedenej pripomienke
Vodohospodárske výpočty sú súčasfou projektovej dokumentácie vypracovanej pre
potreby vodoprávneho povolenia.
-
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5) Podľa

18 ods. 5 Vodného zákona „Fn všeobecnom užívaní vád sa nesmie obrozovat
ani zhoršit ich kvalita alebo zdravotná bezchybnost, poškodzovat životné prostredie
a prĺrodné dedičswo, zhoršovat odtokové pomeiy, poškodzovaf brehy, vodné stavby
a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vád nesmie slúžiť na
podnikatePské účely“. Ziadame overit splnenie záujmov podFa citovaného ustanovenia
Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov. Uvedenej
pnipomienke sa nevyhovuje.
6) Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii
a manažmentu vád (napr. *5, *‘ * 13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovat do
projektovej dokumentácie. Ziadame overit splnenie záujmov ochrany vád,
enviromnentálnych opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona predložením
príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska.
Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.
Environmentálnvm cieľom pre útvar
povrchovej vody (* zákona Č. 364/2004 Z.z.
o vodách) je vykonanie opatrení na zabránenie zhoršenia stavu útvarov povrchovej vody
a environmentálnym cieľom pne útvar podzemnej vody je vykonanie opatrení na
zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na
zabránenie zhoršeniu stavu
útvarov podzemných věd. Odvádzaním splaškových
odpadových věd verejnou kanalizáciou s ich čistením v COV liptovský Mikuláš budú
predmetné environmentálne ciele dostatobe zabezpečené.
Vodná bilancia (6 zákona Č. 364/2004 Z.z, o vodách) je tvorená hydrologickou bilanciou
(porovnáva zmeny v množstvách vád v povodí) a
vodohospodárskou
bilanciou
(sorovnáva požiadavky na odbery povrchových věd a podzemných vád, na vypúštanie
odpadových vád a osobitných vád s
využitel‘ným množstvom vád a ich kvalitou
a posudzuje dopad vypúštania odpadových vád a osobitných vád na kvalitu využiteľných
množstiev vád). V predmetnej lokalite nebude dochádzat k odberom podzemných vád ani
k vypúšfaniu splaškových odpadových věd do podzemných vád čím budú eliminované
podmienky ovplyvňovania režimu podzemných vád ktoré by mali za následok zhoršenia
kvalitatívneho stavu věd.
Plán manažmentu povodia ( 13 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) je
základným
nástrojom na dosialmutie cieľov vodného plánovania, ktorý na základe vykonaných
analýz súčasného stavu povrchových vád a podzemných vád a zhodnotenia vplyvu
ľudskej Činnosti na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a programy opatrení
na ich dosiahnutie. Platí odóvodnenie obdobné ako pni vodnej bilancii.
7) Ziadame preukázat splnenie záujmov ochrany vád predložením rozhodnutia podľa *16a
Vodného zákona. Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje
8) Podľa * 46 ods. I Stavebného zákona je projektant povimiý spracovaf projekt v súlade
s * 45 ods. 2 Stavebného zákona, ktorého súČastou teda majú byt‘ aj „vypracovanie
projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických
a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“
pričom podľa 62 ods. 1, písm. b Stavebného zákona mal stavebný úrad overit úplnost
takejto projektovej dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet prietokových
množstíev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštmkcie vodných
stavieb, ktorý má vplyv napr. na urČenie správneho profilu vodných stavieb (aielen
veľkost, ale aj tvar naprüdad potrubí), pňČom vypočítava priebeh prietoku vo vodných
stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv
na nasledovné:
‚
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a) zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vád v čase a prevencia náporových Či
povodňových vln s prípadným použitím vhodného techiiického riešenia tzv.
odtokových bfzd
b) zabezpečenie dostatočnej hydrauhckej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti
v celom priebehu Času
c) prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej
nádrže), kde sa dá dosialmuť ich objemové zniženie a tak aj menši nápor na záber
půdy či menšíc nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb
Na základe hydraulického výpočtu pňetokových nmožstiev vodných stavieb žiadame
zvážiť dodatoČné environmentálne opatrenia pre samotné vodné stavby resp. určif ďalšie
podmienky pre hlavnú stavbu (napr. technické odtokové brzdy, drenážna dlažba a nároky
na sadové úpravy), ku ktorej vodné stavby pňnáležia a overit‘ správnosť zvolenia
navrhovaných stavebných konštrukcií vodných stavieb. Uvedenej pripomienke sa
nevyhovuje
9) Ziadame dásledne rešpektovať a posmpovať podľa Rámcovej smernice o vode Č.
2000/60/ES, najma vyhodnotiť vplyv na životné prostredie ajeho zložky podľa článku
4.7 Rámcovej smemice o vode, ktorá je transponovaná do nároďnej legislativy ajej
záväzná
právne
je
transpozicia
slovenská
.
požadujeme
mernice-eu/)
Osobitne
lementacia-s
asti/vodaimp
(httm//www.minzp.sk/obl
správu o hospodáreni s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vád,
povrchových vád atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
náležitosti žiadame adekvátne uviesť
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené
rozhodnutie. Uvedenej pripomienke sa
stavebné
územné
a
i
pre
dokumentáci
v
nevyhovuje
10) Podřa * 10 ods. 1 písm. e stavebnej vyhlášky Č. 45312000 Z.z., stavebné povolenie
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana
verejných záujmov a právom chránené záujmy ůčastníkov konania“, vyššie uvedené
požiadavky žiadame uviesf v stavebnom povoleni ako podmienky podľa *66 ods. 3 písm.
b resp. odsA, písm. d stavebného zákona v zmysle * 10 ods. 1 písm. e vyhlášky č.
453/2000 Z.z. alebo skonštatovaf ich splnenie v projektovej dokumentácä pre stavebné
povolenie. Uvedenej pňpomienke sa vyhovuje.
realizáciu stavby stanovené v doložených vyjadreniach bob
Podmienky pre
zapracované do podmienok vodoprávneho rozhodnutia, čím budú zabezpečená ochrana
verejných záujmov a právom chránené záujmy ůČastníkov konania.
11) Zároveň Vás v súlade s * 23 ods. I Správneho poriadku žiadame o doruČenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho Častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.
KoordinaČná simácia
Písomné vyhodnotenie spósobu zapracovania podmienok z rozhodnutia ETA spolu so
stanoviskom príslušného orgánu podra * 140c ods. 2 Stavebného zákona
Preukázaníe dostatoČnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva ajeho zabezpečenie
Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vád, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene,
odtoku z povrchu kommťkácií, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
Preukázanie dostatoČnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
Spňevodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia
podFa * 16 Vodného zákona
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Sprievodná správa týkajúca sa napbenie požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne
klimatické pomery stavby a zapracovania Adaptačnej stratégie. Uvedenej pripomienke sa
nevyhovuje

-

Odóvodnenie
Bella Vista, s.r.o., školská 10, Liptovský Mikuláš, IČO: 36 819 182 požiadala podaním
zo dňa 09. 05. 2018 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP úsek štátnej
vodnej správy o povolenie vodnej stavby „Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka sever
SO 11 Vvodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia a Cerpacia stanica
„Za Luhami“ a povolenie na osobitné užívanie vód k.ú. Palúdzka.
Stavebník ku konaniu predložil predpísanú projektovú dokumentáciu, územné rozhodnutie
Č. MsU/URaSP/2016/06245-08 Su zo dňa 07. 03. 2017, právoplatné dňa 11. 04. 2017, ktoré
vydalo mesto Liptovský Mikuláš, doklady k majetko-právnemu vyspoňadania vodnej stavby: List
vlastníctvač.569Ozodňall.01.2018,LVČ.478Szodňall.01.2OlRaLV478Ozodňalt.01.
2018, Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve z 21. 03. 2018, Dohodu o prevzatí záväzku územného
rozhodnutia zo dňa 30. 06. 2018, Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa
09. 01. 2017 a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Č. 951/2016/Práv. zo dňa
17. 10. 2017.
Ďalej predložil stanoviská a vyjadrenia dotknutých organiZácií a orgánov štátnej správy:
Mesta Liptovský Mikuláš Zo dňa 13. 03. 2018 a 19. 03. 2018, Okresného úradu Liptovský
Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP úsek SSOPaK Zo dňa 21. 11. 2017, Okresného úradu Liptovský
Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP
úsek šSOH zo dňa 21. 11. 2017, LVS, a.s. Liptovský
Mik,uláš Zo dňa 14. 12. 2017, SVP, š.p., OZ Piešťany ZO dňa 07. 02. 2018 a26. 04. 2018, OR
a HaZZ Liptovský Mikuláš zo dňa 28. 12. 2017, TUV SUD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica ZO
dňa 02. 02. 2018, Krajský Pamiatkový úrad Zilina ZO dňa 18. 01. 2016, SSE-Distňbúcia, a.s.,
Žilina zo dňa 15. 11. 2017, SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava Zo dňa 02. 11. 2017, Slovak Telekom,
a.s., Bratislava zo dňa 14. 11.2017.
Orgán štátnej vodnej správy k uvedenej žiadosti začal vodoprávne konanie a na deň 13. 06.
2018 stanovil ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou.
Učastníci konania na miestnom šetrení nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili vydaf
stavebné povolenie na vodnú stavbu. Pripomienky účasmikov konania boli skoordinované a
zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Fn povoleni na nakladanie s osobitnými vodami (vypúšfanie vód z povrchového odtoku)
vychádzal orgán štátnej vodnej správy s hydrotechnických výpočtov Z projektovej dokumentácie.
Na základe výsledku vodoprávneho konania orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že
realizáciou vodnej stavby nie sú obrozené Záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či
obroZené práva a opnávnené záujmy účastnikov konania a vydal stavebné povolenie na vodnú
stavbu „Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka sever SO 11 Vodovod, SO 12 Splašková
kanalizácia, SO 13 Dažďová kanažizácia a Čerpacia stanica „Za Luhami“ pod č. OU-LM-OSZP
švs 2018/005827 3/Mk Zo dňa 06. 07. 2018 v časti II. a vodoprávne povolenie na osobitné
užívanie vód v časti I.
Proti rozhodnutiu Č. OU-LM-OSZP-SVS 2018/005827.— 3/Mk zo dňa 06. 07. 2018 sa
účastník stavebného konania Zdmženie domových samospráv Bratislava v zastúpení Marcelom
Siávikom odvolal.
Odvolací orgán Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov referát starostlivosti
o ZP podl‘a *-u 59 ods. 3 Správneho poriadku (zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)
nozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o Ž úsek štátnej vodnej
-

-
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—
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správy Č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2018/005827 3/Mk Zo dňa 06. 07. 2018 zrušil rozhodnutím Č.
2018/039526/KUZ Zo dňa 03. 12. 2018 a vec vrátil na nové prejednanie
OU-ZA-00P3
a rozhodnutie.
Orgán štátnej vodnej správy na základe zrušenia horecitovaného rozhodnutia zvolal stavebné
a vodoprávne konaiúe a na deň 31. 01. 2019 stanovil ústne rokovaiiie spojené s miestnym
zisfovaním.
K stavebnému konaniu boto doložené záväzné stanovisko Spoločného obecného úradu,
územného rozhodovania a stavebného poúadku liptovský Mikuláš pod Č. MsU/URaSP
2019/1710-O2ľfBo zo dňa 29. 01. 2019, ktorý ovenlje dodržanie podmienok určených v územnom
rozhodnutí, ktoré vydalo mesto Liptovský Mikuláš pod č. MsU/URaSP 2016/06245 08 šu zo
dňa 07. 01. 2017 a podľa -u 120 stavebného zákona udeřil súhlas pre špeciá]ny stavebný úrad
orgán štátnej vodnej správy k vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu „Obytný sůbor
BELLA VJSTA, Palúdzka sever SO 11 Vvodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13
Dajďová konaljzácia a Čeryacia stanka „Za Luhami“ na pozemkoch v k.ů. Palúdzka.
balej záväzné stanovisko Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ZP pod č. OU-LM
OSZP 201911799-02-CEN zo dňa 07. 02. 2019, ktorý po preštudovaní predložených podkladov
skonštatoval, že projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne povolenie „Obytný súbor
BELLA VISTA, Palúdzka sever SO 11 Vvodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13
Dažd‘ová kanalizácia a Čerpacia stanica „Zd Luhami“ je v súlade so zákonom o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a s podmienkami určenými v rozhodnuti vydanom v zisťovaeom
konaní Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, pod č. OU-LM-OSZP
2015/11268-17-CEN zo dňa22. 12. 2015.
Na konaní nebola predložená zmluva o budúcej zmluve o zňadeni vecného bremena na
pozemok parc. Č. KN-C 2063/1 vodná plocha, LV 1459 vlastník SVP, š.p. Orgán štátnej vodnej
správy vyzval stavebníka na doplnenie návrhu a rozhodnutím č. OU-LM-OSZP-ŠVS
2019/000368 -13/Mk ZO dňa 04. 02. 2019 konanie prerušü, v ktorom upozornil stavebníka, že ak
návrh nebude požadovaným spósobom v určenej lehote doplnený, stavebné konanie sa zastaví.
—

—

—

—

—

-

—

—

-

-

—

—

—

K stavebnému konaniu doručené yripomienky a námietky od ůčastnikov konania a dotknutých
orEánov štátnei sjxávy:
Zdrnženie domových samospráv v zastĎpeni predsedom Marcelom Slávikom:
16a Vodného zákona, Či ide o navrhovanú
1) Žiadame vo výroku rozhodnúť v zmysle
činnosť podFa 16 ods. 6 písm. b Vodného zákona.
Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje. Rozhodnutie Či ide o navrhovanú činnosť podľa 16
ods. 6 písm. b zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách sa nevydáva v procese povolenia vodnej stavby,
ale pred vydaním rozhodnutia o umiestneni stavby.
2) V stavebnom konaní žiadame predložif projekt preventívnych a kompenzačných
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmemou stavbou podľa 3 ods. 5 zákona
OPK Ď. 543/2002 Z.Z.
Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje. Ustanovenie 3 ods. 5 zákona Č. 543/2002 Z.z. hovorí
o povinnostiach podnikateľov a právníckých osób rešpektovať uvedenú dokumentáciu územného
systému ekologickej stability, vytvárať a udržiavaf územný systém ekologickej stability už pň
spracovávaní dokumentácie pre realizáciu zámerov ich činnosti. Uvedené ustanovenie neukladá
Rozhodiitwc čisIo: OU-LM-OSZP-2019/000368
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podnikateľom a právnickým osobám uvedenú dokumentáciu spracovávaf a predkladaf ju
príslušným orgánom ako podklad rozhodnutia.
3) Žiadame, aby okolie stavby „Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka: sever SO 11
Vvodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažd‘ová kanalizácia a Cerpacia stanica
„Za Luhami“ bob podľa * 39a ods. 2 písm. b Stavebného zákona upravené sadovými
úpravami formou parČíka v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní
ako súčasf sadových a parkových úprav a ako súČasť projektu podľa predchádzajúceho
bodu tohto vyj adrenia tak, aby splňal metodiku štandardy minirnálnej vybavenosti obcí,
Bratislava 2010.
—

Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje. Sadové úpravy nie sú vodnou stavbou definovanou v
52 zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách a orgán štátnej vodnej správy nie je kompetentný takúto
stavbu povoliť.
5)

18 ods. 5 Vodného zákona „Fn všeobecnom užívaní vód sa nesmie ohrozovaf ani
zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnost‘, poškodzovať životné prostredie
a prírodné dediČstvo, zhoršovat‘ odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby
a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné uživanie vöd nesmie slúžiť na
podnikateľské účely“. Žiadame oveňf p1nenie záujmov podľa citovaného ustanovenia
Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov.

*

Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje. *18, ods. 1 zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách uvádza
pod všeobecným užívaním vód, že každý může na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo
súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo
podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo mé
používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením
a spósobom, ldorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používasiie mým osobám. Predložená
projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinných domov, ktorých zásobovanie pitnou vodou
výstavbou verejného vodovodu a odkanalizovanie výstavbou verejnej kanalizácie zabezpečí, že
nedůjde k všeobecnému užívaniu vád a s tým spojenému možnému ohrozeniu ani zhoršeniu ich
kvality. V predmetnej bokalite sa neuvažovalo so zriadením priemyselných objektov.
6) Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancH
a manažmentu vád (napr. *5, *6, *13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovat‘
do projektovej dokumentácie. Ziadame oveniť splnenie záujmov ochrany vád,
environmentálnych opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona predložením
príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska.
Uvedenej pripomienke sa vyhovuje. Environmentálnym cieľom pre útvar povrchovej vody (*5
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) je vykonanie opatrení na zabránenie zhoršenia stavu útvarov
povrchovej vody a environmentálnym cieľom pne útvar podzernnej vody je vykonanie opatrení na
zabránenie abebo obmedzenie vstupu znečist‘ujúcich Iátok do podzemnej vody a na zabránenie
zhoršeniu stavu útvarov podzemných vád. Odvádzaním splaškových odpadových vád verejnou
kanalizáciou s ich Čistením v ČOV liptovský Mikuláš budú predmetné environmentálne ciele
dostatočne zabezpečené.
7) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vád predložením rozhodnutia podľa *16a
Vodného zákona.
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Uvedenej pripotnienke sa nevyhovuje. Odóvodnenie je obdobné ako uvedené v bode 1)
8) Podľa * 46 ods. 1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade
s * 45 ods. 2 Stavebného zákona, ktorého súčast‘ou teda majú byť aj „vypracovanie
projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických
a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“
pričom podľa 62 ods. 1, písm. b Stavebného zákona mal stavebný úrad overif úplnosť
takejto projektovej dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet pňetokových
rrmožstiev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných
stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen
veľkosť, ale aj tvar naprfldad potrubí), pričom vypočftava priebeh prietoku vo vodných
stavbách počas relevasitného Času. Z environmentátneho hľadiska má tento výpočet vplyv
na nasledovné:
d) zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vůd v čase a prevencia náporových či
povodňových vln s prípadným použitím vhodného technického ňešenia tzv.
odtokových bhd
e) zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL atak overenie jej účinnosti
v celom priebehu času
f) pripadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej
nádrže), kde sa dá dosialmuť ich óbjemové zníženie a tak aj menší nápor na záber
půdy či menšie nároky na vstupoch dQ výroby týchto vodných stavieb
Na záldade hydraulického výpočtu prietokových množstiev vodných stavieb žiadame
zvážiť dodatoČné environmentálne opatrenia pre samotné vodné stavby resp. urČif d‘alšie
podmienky pre hlavnú stavbu (napr. technické odtokové brzdy, drenážna dlažba a nároky
na sadové úpravy), ku ktorej vodné stavby prináležia a overiť správnosť zvolenia
navrhovaných stavebných konštrukcií vodných stavieb. Uvedenej pripomienke sa
nevyhovuje
Na vodohospodárske objekty bala vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie autorizovaným stavebným inžinierom s oprávnenim na projektovarúe vodných stavieb
Ing. Jurajom Vavrom, kde je návrh a výpočet dažďovej kanalizácie, splaškovej karalizácie
a vodovodu.
Výpočet potreby vody je súčasfou techtickej správy projektovej dokumentácie.
Pňetokové množstvá (kapacimé pňetoky) l.s sú uvedené vjednotlivých pozdlžriych profiloch
kanalizačných vetiev, prietokové množstvá sú prebraté z hydraulických tabuliek stók, ktoré boli
spracované na základe merani prietokového množstva, kde pňetočná plocha je daná
geometrickým Warom stoky a výškou plnenia kruhového profilu. Súčasťou projektovej
dokumentácie je výpočet množstva dažďových vód odvádzaných do vodného toku Váh.
9) Žiadame dósledne rešpektovať a postupovat‘ podľa Rámcovej smemice o vode Č.
20001601ES, najmä vyhodnotif vplyv na životné prostredie ajeho zložky podl‘a článku
4.7 Rámcovej smemice o vod; ktorá je transponovaná do národnej legislativy ajej
slovenská
transpozícia
je
právne
záväzná
(htty://www.minzp.skloblasti/vodaimplementacia-smernice-eu/). Osobitne požadujeme
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vód,
povrchových véd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené
náležitosti žiadame adekvátne uviesf
v dokumentácii pre územné a stavebné rozhodnutie. Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje
Rámcová smernica o vode bola prebratá do slovenskej legislatívy, konkrétne do zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/ĺ 990 Zb. o priestupkoch v
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znení neskorších predpisov a následne do vykonávacích predpisov. Dodržiavanie a rešpektovanie
platných právnych predpisov na úseku ochrany vód je záväné pre spracovateYa projektovej
dokumentácje.
Projektová dokumentácia neuvažuje odber podzemnej vody a vypúšťanie vyčistených
splaškových odpadových vód do podložia. Vody z povrchového odtoku z parkoviska (v počte 173
miest) budú pred vypustením do podložia čistené v odlučovači ropných látok.
Posúdenie vplyvu dokončeného projektu na stav vód v predmetnej lokalite bude možné až po
realizácň výstavby. Z uvedeného dóvodu správa o hospodárení s vodou nebude súčasfou
projektovej dokumentácie pre vodoprávne povolenie.
11) Zároveň Vás v súlade s 23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.
Koordinačná situácia
Písomné vyhodnotenie spósobu zapracovania podmienok z rozhodnutia ElA spolu so
stanoviskom príslušného orgánu podľa 140c ods. 2 Stavebného zákona
Preukázaiúe dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva ajeho zabezpečenie
Spňevodná správa týkajúca sa bilancie včd, vodných zaňadení (ORL), cestnej zelene,
odtoku z povrchu komunikácií, vyhodnďtenie možnosti použitia drenážnej dlažby
Preukázasiie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia
podľa 16 Vodného zákona
Sprievodná správa týkajúca sa naplnenie požiadaviek čo najlepšie zohľadnif miestsie
klimatické pomery stavby a zapracovania Adaptačnej stratégie

-

-

-

-

-

-

-

-

Uvedenej podmienke sa nevyhovuje. 23 ods. 1 Správneho poriadku hovorí o nazeraní do
spisov. Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva, že nazeraf do spisov a robiť si z nich výpisy
možno zásadne iba v prítomnosti zamestnaslca správneho orgánu. O využití práva nazriet‘ do
spisu by mal správny orgán urobiť záznam obsahujúci údaje o tom, kto do spisu nazrel, ktorý
zamestnanec bol prítomný pri nazeraní do spisu a Čas, kedy došlo k nazretiu do spisu. Zasielanie
časti PD v súlade so zákonom o autorských právach orgán štátnej vodnej správy nevykonáva.
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bob zverejnené na ůradnej tabuli mesta Liptovský
Mikuláš, bol stanovený termín miestneho zisťovania a termín nahliadnutia do podkladov.
Stavebník dňa 16. 08. 2019 doložil zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na pozemok č. KN-C 2063/1 uzawetá medii budúcim povinným z vecného bremena Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., RadniČné námestie 8, Banská Stiavnica, Ičo: 36 022 047
a budúcim povinným z vecného bremena Bella Vista, s.r.o., Skolská 10, Liptovský Mikuláš,
Ičo: 36 819 182 zo dňa 04. 07. 2019 a v stavebnom konaní sa pokračovalo.
Ostatní účastnici konania na miestnom šetrení nevmiesli také pňpomienky, ktoré by
bránili vydať stavebné povolenie na vodnú stavbu a vodoprávne povolenie na osobitné užívanie
v6d. Pripomienky účastníkov konania boli skoordinované a sú zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia. S pripomienkami Združenia domových samospráv Bratislava sa orgán štátnej vodnej
správy vysporiadal.
Na základe výsledku stavebného a vodoprávneho konania orgán štátnej vodnej správy
dospel k záveru, že realizáciou vodnej stavby nie sú obrozené záujmy spoločnosti, ani
nepňmerane obmedzené, či obrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
—

—
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Pň povolení na naldadanie s osobitnými vodami (vypúšťanie vód z povrchového odtoku do
vodného toku Váh) vychádzal orgán štátnej vodnej správy s hydrotechnických výpočtov
z p103 ektovej dokumentáčie.
VzM‘adom na uvedené skutočností rozhodol orgán štáhiej vodnej správy vo veci tak, ako je
uvedené vo výrokovej Časti tohto rozhodnutia.
Stavebníkovi bol predpísaný správny poplatok podľa položky 62 pism./g zákona Č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 400.-E (štyňsto eur).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle -u 53 a -u 54 zákona č. 71/
1967 Zb. o správnom konaní v zneM neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
rozhodnutí rozhodne Olcesný úrad Zilina odbor opravných prostriedkov.

o

—

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, pokiaľ bol vyčerpaný riadny opravný prostriedok
v rámci správneho konahia.

Ing. Milota Kustrová PhD.
poverená vedením odboru

Doručuje sa:
1.
2.
‘3
4.
5.
6.

Bella Vista, s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Palúdzka, Palúěanská 123/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
SVP, š.p., OZ Piešťany, nábrežie I. Kraska 3/834, 921 80 Piešťany
Telink, spol. s r.o., Skolská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 85000 Bratislava

Účastníkem konania vlastníci susedných nehnuteľností /pozemkov a stavieb/
formou verejnej vyhlášky v zmysle -u 42 ods. 2 stavebného zákona.
-

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v podPa -u 42 ods, 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o úzcmnom plánovaní a stavcbnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a podl‘a -u 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Doručcnie verejnou
vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí v mieste obvyklým spbsobom po dobu 15
dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj mým
R.:zJiW;ut číslo: C)U—L.M—OSZP—20 191000368— 16/ Nik
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spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, ak obec má k nemu prístup, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli na mieste, ktorého sa to týka. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia.

Vnesené důr

?38 2fl9

Zverejnené mým spósobom..\ť

Zvesené dňr

.L.2Ĺf°
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23 DB 2019
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTtÚRAO
D31 42 LIPT Vsi< MIKULÁŠ
-2

Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0109 2fl19

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPaK
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starbstlivosti o ZP úsek SSOH
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový.a lesný odbor
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosf as., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pd Rajčianke 2927/8, 010 47 Ziliua
SPP D, a.s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Maňánske nám. 19, 010 01 Zilina
Mesto Liptovský Mikuláš, odd. Ž, DaVP útvar CD, PK a VP
TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná69, 974 01 Banská Bystrica
-.
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