MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
V Liptovskom Mikuláši: 17.01.2019
Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/7629-03/AMi
2019/71294-03/AMi
Vec:
Stavebník Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš IČO: 46523626 Vrbica-Nábrežie v zastúpení Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01
Liptovský Mikuláš IČO: 46523626 - Staré Mesto, žiadosť o vydanie stavebného povolenia
stavby „SO 05 Parkovacie plochy“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš IČO: 46523626
- Vrbica-Nábrežie v zastúpení Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01
Liptovský Mikuláš IČO: 46523626 - Staré Mesto, podal dňa 21.09.2018 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „SO 05 Parkovacie plochy“ - Stavebné úpravy a nadstavba
obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu, umiestnenej na pozemku pare.č. KN-C
2941/92, 2941/79, 2941/136 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom
bolo začaté stavebné konanie.
Pre stavbu bolo mestom Liptovský Mikuláš vydané rozhodnutie o umiestnení stavby
pod č. MsÚ/ ÚRaSP 2018/5073-03/AMi zo dňa 07.08.2018.
Mesto Liptovský Mikuláš príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák. č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
a §5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších právnych úprav prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a 63 stavebného
zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
Stavba „SO 05 Parkovacie plochy“ - Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so
zmenou účelu na polyfunkčnú budovu, umiestnenej na pozemku pare.č. KN-C 2941/92,
2941/79, 2941/136 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, sa podľa § 66 ods. 1 a ods. 3
stavebného zákona a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov
povoľuje
stavbu - v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 30.08.2018 na dobu neurčitú - zmluva bola
uzatvorená medzi nájomcom Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský
Mikuláš a prenajímateľom Mestom Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
Popis stavby:
Zmena účelu využitia obchodného objektu vyvolá úpravu a dobudovanie časti
komunikácií a spevnených plôch umožňujúcich dopravnú obsluhu objektu.
Dopravný systém riešeného územia - prístup vozidiel na zásobovanie zostane
zachovaný t.j. v juhovýchodnej časti objektu. Parkovacie a odstavné miesta budú umiestnené
na existujúcich a novonavrhovaných spevnených plochách. Celkový počet navrhovaných miest
1

je 46 ks (2,5x5,0), z toho 2 ks parkovacích stání vyhradené pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Parkovacie státia o počte 36 ks budú umiestnené na
existujúcej odstavnej ploche (KN-C 2941/92 vk.ú. Liptovský Mikuláš), ostatných 10 ks bude
umiestnených na navrhovanej parkovacej ploche (KN-C 2941/79 v k.ú. Liptovský Mikuláš).
Stavebné úpravy existujúcich komunikácií a spevnených plôch pozostávajú z výmeny
asfaltového krytu a následne položenia obrusnej vrstvy živičnej vozovky (KN-C2941/92 v k.ú.
Liptovský Mikuláš). Novo realizovaná časť parkovacej plochy bude zrealizovaná so živičným
krytom a odvodnená pomocou uličných vpustov.
Členenie stavby na stavebné objekty : podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť
rozhodnutia
SO 05
Parkovacie plochy
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
Pozemky pare.č KN-C 2941/79 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš je vedený ako
ostatná plocha, pare.č. KN-C 2941/92, 2941/136 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš sú
vedené j ako zastavané plochy a nádvoria.
Súhlas na použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre stavbu:
Nevyžaduje sa.
Dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval:
Ing. Martin Uličný - parkovacie plochy
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Umiestnenie stavby „SO 05 Parkovacie plochy“ - Stavebné úpravy a nadstavba
obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu, bude realizované podľa rozhodnutia
o umiestnení stavby, ktorého bolo jeho súčasťou a vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod
č. MsÚ/ ÚRaSP 2018/5073-03/AMi zo dňa 07.08.2018.
Napojenie na pozemné komunikácie:
Objekt a parkovacie státia budú priamo prístupné z miestnej komunikácie ul. Nábrežie
4. apríla.
Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
Odvodnenie parkovacích plôch - voda z povrchového odtoku z navrhovaných parkovacích
plôch bude odvádzaná do navrhovaných uličných vpustí a následne do vsakovacích zariadení.
Bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej
správy pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/010130-003/LÍ zo dňa 05.11.2018, na vodoprávne
povolenie stavby SO 06 Navrhované vsakovacie zariadenie - odvodnenie spevnených plôch
a povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.11.2018.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona
237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon /, príslušné
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technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Spôsob uskutočňovania: dodávateľsky.
- Zhotoviteľ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi
stavebnému úradu zhotoví teľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla,
spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby.
- Na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.
Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry:
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych
sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľu na viditeľnom mieste pri
vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude
stavbu uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osôb.
- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte pred
jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH .
- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
ŠSD.
- Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby.
- S odpadom vzniknutým počas realizácie a prevádzky stavby sa musí nakladať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu
uhradiť podľa platných predpisov.
- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlej komunikácii, je potrebné
zabezpečiť jej ochranu pred znečistením.
- Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavieb riešiť tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susednej nehnuteľnosti..
- Pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta.
Dodržať ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu.
- Križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN.
- V plnom rozsahu dodržať podmienky mesta Liptovsky Mikuláš, odbor životného
prostredia a dopravy uvedené v záväznom stanovisku pod č. MsU/ZPD-2018/0594405/MGa.
Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy v záväznom stanovisku
pod č. MsÚ/ŽPD-2018/05944-05/MGa súhlasí pod podmienkou splnenia nasledovných
podmienok
Nesúhlasíme s počtom uvedených parkovacích stojísk rezervovaných pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na celkový počet stojísk pre osobné
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motorové vozidlá 84 ks. Preto požadujeme vyčleniť minimálne 4 stojiská pre TZP
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 § 56 ods. 2, kde sa uvádza „Na vyznačenej
pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné
motorové vozidlá musia byť vyhradené 4% stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre
vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Pred realizáciou danej stavby požadujeme predložiť projekt dočasného dopravného
značenia so súhlasným stanoviskom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v
Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný inšpektorát. Komenského 841, 031 46
Liptovsky Mikuláš.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti
o ŽP, úsek ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov naživotné prostredie v potvrdení pod č. OU-LM-OSZP2018/06593-002-MA v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
konštatuje, že stavba nespĺňa kritéria podľa príloha č. 8 a preto nepodlieha posudzovaniu
podľa tohto zákona.
v

v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti
o ZP, úsek SSOPaK
a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP2018/03987-002-Ku nemá pripomienky a požaduje dodržať pripomienky:
v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o
ochrane prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.
pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov
na okolité prírodné prostredie
pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným
spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového
systému
v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do
pôdy, vody a horninového prostredia
pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov
rastlín do okolia
v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná
investor na vlastné náklady ich odstránenie
po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH vo vyjadrení pod
č. OU-LM-OSZP-2018/007068-002-MA súhlasí za dodržania podmienok:
S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a naň
nadväzujúce vyhlášky.
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.
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S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platným VZN mesta
Liptovský Mikuláš. Prevádzkovateľ objektu služieb si musí plniť povinností, ktoré mu
ako pôvodcovi odpadu vyplývajú zo zákona o odpadoch (vedenie evidencie
o odpadoch, podávanie ohlásení, zhromažďovanie odpadov z prevádzky v súlade so
zákonom,).
v

v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS, vo vyjadrení pod
č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/7070-2/LÍ: z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby
súhlasíme. Zároveň Vás upozorňujeme, že o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku z UVI s ORL do podzemných vôd bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej
správy v súlade s §-om 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0279/2018/Hy - V záujmovom území sa nachádzajú
plynárenské zariadenia. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení
zákona č. 251/2012 Z z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASÍ s umiestnením vyššie
uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania,
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení;
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na
posúdenie SPP-D;
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 zariadenia;
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;
LMT, a.s., pod č. LMT 2018/045-PM — súhlasíme s umiestnením a povolením stavby
s pripomienkou: navrhujeme na bezkanálový rozvod použiť plastové predizolované potrubie
na teplo aj na teplú úžitkovú vodu. Podľa popisu v technickej správe nie je možné vykonať
dilatačnú skúšku mimo vykurovacieho obdobia, čo pri plastovom predizolovanom potrubí
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túto skúšku nie je potrebné vykonať.
Stredoslovenská distribučná pod č. 4600042450 súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
V predmetnej lokalite katastra stavby resp, v jej blízkosti sa nachádzajú podzemné NN
vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na
situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (zelenou plnou čiarou NN podzemné)
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri
realizácií výkopových prácf žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sú sta vy.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj
podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmvsie stavebného zákona ie pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky iu vytýčiť. Presnú trasu
podzemných káblových vedení v maíetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovei stránke www.ssd.sk. link:
https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv vytýči určený pracovník SSD. Pri manipulácii
mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v
ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce
sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia
súbehov a križovaní.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení' v majetku SSD musí realizátor
prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo
potvrdia buď v ” Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do
stavebného denníka. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického
zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800
159 000.
Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako
odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok:
NN - poistková skriňa v maíetku SSD -skriňa SR č. 107- potrebná výmena
Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a
zákona 251/2012 Z.z., Montáž elektrickej prípojky - zapojenie nových prívodov do
ER1 a ER2+ výmenu skrine , Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok
pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení
pripojovacieho poplatku na účet SSD.
Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený
káblom minimálne AYKY-J4Bx70mm2 alebo CYKY 4x35 mm2 mechanicky
chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním
(plombovateľná časť). Upozorňujeme Vás, že pre zaistenie vykonateľnosti
technického pripojenia elektrického prívodu ku bodu pripojenia definovanému v bode
5. tohto vyjadrenia je potrebné, aby bol elektrický prívod realizovaný s maximálnym
prierezom vodičov do 4xl20mm2
Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalei RE)
umiestnenom na verejne prístupnom mieste - združený RE1 a RE2. Potrebná úprava
merania OM 3202552. 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 elektromerovým
rozvádzačom 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
6

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 na našej intemetovej
stránke www.ssd.sk.
Pripojenie nových odberných miest na ERZ vo vlastníctve SSD. a.s. bude možné až po
zaslaní vyjadrenia odberateľa ČOM 3202554 a 3202558. že uvedené odberné miesta
sú zrušené a do budúcna majiteľ odberných miest (minimálne do dvoch rokov)
neplánuje obnoviť distribúciu a dodávku elektriny do odberných miest 3202554 a
3202558
Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť
pripoj ováciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu
s týmto vyjadrením.
IQ.Realizačnú PD spolu s úpravou merania a ukončení OM požadujeme predložiť na
odsúhlasenie SSD. a.s.
Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality,
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
v

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2018/70772/29671/FUR si uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom:
-ak počas prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu,
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je
nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na
druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadku krajským úradom.
- zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska
všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom
v stanovisku pod č. ORHZ-LM1-532-001/2018 súhlasí bez pripomienok.

Mikuláši

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod č. 6611811836:
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde do styku v záujmovom území.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné podmienky
ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
L Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník
nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
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stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421
44 4328456.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný
požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a 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.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez intemetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 4287/2018/MH - s predloženým
projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
1. Pôvodné kanalizačné prípojky musia byť pred realizáciou navrhovanej prípojky
odpojené a zrušené na základe požiadavky odberateľa - vyplneného tlačiva - “Odhláška zrušenie kanalizač- nejnej prípojky“. Zrušenie napojenia prípojky realizujú pracovníci
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

LVS, a. s. Náklady spojené s odpojením existujúcej prípojky budú fakturované
investorovi.
Na základe uvedenej potreby vody LVS, a. s., dodá a namontuje vodomer 420 s trvalým
prietokom Q3 4 m3/h.
Upozorňujeme, že na náklady investora LVS, a. s., môže vybudovať nadzemný hydrant
maximálnej dimenzie DN 80. Investor následne tento hydrant bezplatne odovzdá do
vlastníctva LVS, a.s., Liptovský Mikuláš.
Pri realizácii akejkoľvek časti stavby (uličná vpusť, vsakovacie zariadenie) žiadame
dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona
442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú
stranu.
V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v
našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908
916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
Pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky je potrebné predložiť našej spoločnosti
žiadosť na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a ďalšie
náležitosti podľa pokynov našich pracovníkov.
V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za
účelom odpisu, kontroly resp. výmeny vodomeru.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. 288/2018 - daným
územím prechádzajú podzemné siete verejného osvetlenia v správe našej organizácie. Trasa
VO je zakreslená v priloženej situácii. Pred začatím výkopových prác je investor povinný
vytýčiť siete za účasti zástupcu VPS.
Imafex spol. s.r.o., vo vyjadrení pod č. JK-VY-20180329 konštatuje:
V súčasnej dobe je budova pripojená k metropolitnej optickej sieti spoločnosti IMAFEX s.r.o.
vzdušným optickým káblom. Pred rekonštrukciou budovy je potrebné kábel zabezpečiť pred
poškodením podľa potreby pripojenia súčasných užívateľov.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe
samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk alebo
tel. čísle 0918 415232.
Upozorňujeme na možnosť počas rekonštrukcie budovy pripraviť podzemné napojenie na
zemnú optickú sieť spoločnosti IMAFEX s.r.o., ktorá sa nachádza v jej blízkosti.
K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor Životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej dopravy,
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 28.09.2018, Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na
životné prostredie zo dňa 05.06.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o
ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie 03.04.2018, Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva zo dňa 14.06.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 22.06.2018, Okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 10.07.2018, Liptovská
vodárenská spoločnosť zo dňa 26.03.2018, Stredoslovenská distribučná zo dňa 19.11.2018,
Slovak Telekom, a.s. zo dňa 26.04.2018, Imafex spol. s.r.o. zo dňa 29.03.2018, Orange
Slovensko a.s. zo dňa 18.04.2018, VPS zo dňa 28.03.2018, SPP-D a.s., zo dňa 03.04.2018,
LMT, a.s., zo dňa 20.03.2018, Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 23.04.2018.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli uplatnené.
Stavba „SO 05 Parkovacie plochy“ môže byť kolaudovaná až po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu SO 06 Vsakovacie zariadenie
- dažďová kanalizácia.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať s príslušnými dokladmi
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoľko ukončenú stavbu možno v zmysle
ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné pre právnych nástupcov
konania.
Odôvodnenie:
Stavebník Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš - VrbicaNábrežie v zastúpení Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš Staré Mesto podal dňa 21.09.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „SO 05
Parkovacie plochy“ - Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú
budovu, umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 2941/92, 2941/79, 2941/136 v katastrálnom
území Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 21.11.2018 začatie konania a
upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej
lokalite dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby. Po doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej
lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v
predmetnej veci stavebné povolenie.
Oznámenie o začatí konania bolo riadne doručené všetkým známym účastníkom
konania. V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania.
V zmysle podmienky mesta Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy
uvedenej v záväznom stanovisku pod č. MsÚ/ŽPD-2018/05944-05/MGa, ktorá sa týka
doplnenia počtu parkovacích stojísk rezervovaných pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie t.j. 2 ks (na 84 ks parkovacích stání má byť 4 ks stojísk pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) boli na existujúcich spevnených plochách
parc.č. KN-C 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš, projektantom Ing. Martinom Uličným,
doplnené do situácie 2 ks parkovacích státí pre imobilných. Celkom bude na pozemkoch
parc.č. KN-C 2941/82, 2941/92, 2941/136, 2941/79 v k.ú. Liptovský Mikuláš 83 ks
parkovacích stání. Pred realizáciou stavebných úprav je nutné predložiť projekt dopravného
značenia na posúdenie Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš a následne mestu
Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy.
Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavebník do 15 dní od ukončenia
výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy
a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto
činnosti.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63 a § 64 stavebného zákona a § 8 a §
9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie
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sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov
konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené §
47 stavebného zákona ako aj podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, vydaného mestom
Liptovský Mikuláš MsÚ/ ÚRaSP 2018/5073-03/AMi zo dňa 07.08.2018 a nie je v rozpore so
zámermi rozvoja mesta Liptovský Mikuláš.
Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia.
Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN SÚ mesta Liptovský Mikuláš. Podľa
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná
stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domov“.
Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.
Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že jej
realizácia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Vlastníkom nehnuteľnosti:
pozemku pare. č. KN-C 2941/79, 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš na základe výpisu
z listu vlastníctva č. 4401 k.ú. Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
pozemku pare. č. KN-C 2941/136 v k.ú. Liptovský Mikuláš na základe výpisu z listu
vlastníctva č. 6664 k.ú. Liptovský Mikuláš je stavebník Verex Reality s.r.o., Priemyselná
4606, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Bola doložená Nájomná zmluva - predmet nájmu za účelom vybudovania parkovacích
miest potrebných v rámci stavby „Nadstavba a stavebné úpravy obchodu súp.č. 1998“
postavená na parcele KN-C 2941/42 v k.ú. Liptovský Mikuláš.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
Položka 60 písm. „g“ : 200,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.
Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podaním na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej
politiky, Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina.
Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

primátor mesta Liptovský Mikuláš
I

\ 'O

Í4w»)f/

s.

11

Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle § 59 zák. č. 50/1976
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.
Toto rozhodnutie má podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj na webovom sídle mesta,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš - Vrbica-Nábrežie v zastúpení
Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš
Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy - oddelenie CD, PK a VP
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, SSOPaK,
a posudzovania vplyvov na ŽP, ŠVS Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš - Vrbica-Nábrežie
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt.
Mikuláš - Staré Mesto
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš - Liptovská
Ondrašová
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, 010 47 Žilina
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš - Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
Imafex spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto

0 9 02 m

2 5 o i 2019
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
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PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
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PLYN STL

-S.O.01 OBJEKT VEREX REALITY s.r.o.

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

■ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY ~
-PLYNOVÉ ŠUPÁTKO
-ROZDELOVACIA SKRINKA

->-Q

•ŠACHTA

¥

-VODOMERNÁŠACHTA

o

- KANALIZAÉNÁ ŠACHTA DN 600
-DAŽĎOVÁ VPUST

H,H §

ROZVODY TV A KÚRENIA
OLPOTENIE

Ý

O
a.

OKRASNÉ KRV
OKRASNÉ KRV

NÁZOV STAVBY:

------ S.0.02 NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA HD-PE 75x5,0

• S.0.04 NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA CIRKULAČNEJ VODY HD-PE 32x3.0

_

vy

INVESTOR

—r--------- S.0.03 NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÄ PRÍPOJKA PVC DN 200x4,0

STROM

KN-C 2941/42.2541/92 2941J79.284K82 k.u. Liptovský Mfclláä

Č.ZÁKA2KY

07-18

VEREX REALITY, s.r.o., Priemyselná 4606, LM, IČO: 614373

FORMÁT

xA4

STUPEŇ

PpSP

LUKÄŠIKOVÁ

~T

- S.0.06 NAVRHOVANÉ VSAKOVACIE ZARIADENIE

DOPRAVNÁ ZNAČKA

SADA.

ING.MICHAL RADIČ

STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA
OBCHODU SO ZMENOU
ÚČELU NA POLYFUNKČNÚ BUDOVU

-------------- S.0.04 NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY HD-PE 63x4,5

OBJEKT

OBSAH VÝKRESU:

-------------- S.0.04 NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA TEPLOVODU - PRlVOD OCEĽ DN 50

S.0.01,02,03,04,05,06

SITUÁCIA

—■ S.0.04 NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA TEPLOVODU - ODVOD OCEĽ DN 50

POZNÁMKA:
PROJEKT SLÚŽI NA 2! SKANtE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
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