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

Číslo: MsU/UR a SP 2018/9150-03/MDu 
2019/1522-03/MDu

V Liptovskom Mikuláši: 19.02.2019

Navrhovateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský 
Mikuláš-Staré Mesto
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Liptovský Mikuláš verejný vodovod 
a kanalizácia pod Stráňami - rozšírenie“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský 
Mikuláš-Staré Mesto podal dňa 10.12.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Liptovský Mikuláš- verejný vodovod - zokruhovanie“- líniová stavba nachádzajúcu sa na 
pozemkoch pare. č. KN-C 7134, KN-C 7137, KN-C 7389/2 a KN-E 6671 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 
písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z.. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská 
uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

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

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Liptovský Mikuláš- verejný vodovod - zokruhovanie“- líniová stavba nachádzajúcu sa na 
pozemkoch pare. č. KN-C 7134, KN-C 7137, KN-C 7389/2 a KN-E 6671 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel predmetu územného rozhodnutia:
Inžinierska stavba - líniová stavba

Popis predmetu územného rozhodnutia:
Projekt zokruhovanie verejného vodovodu rieši prepojenie medzi jestvujúcim potrubím 

verejného vodovodu DN 100 a novým potrubím verejného vodovodu DN 100 povoleného 
územným rozhodnutím mesta Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ÚR a SP 2018/9203/2019/1532- 
03/MDu zo dňa 18.02.2019.
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Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
SO 01 Liptovský Mikuláš- verejný vodovod - zokruhovanie

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky pare. č. KN-C 7134, KN-C 7137, KN-C 7389/2 a KN-E 6671 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš na liste vlastníctva č.5320, 638, 545 a 7153 sú vedené ako orná pôda ,zastavané plochy 
a nádvoria a ostatná plocha.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
Nie je potrebný.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Juraj Vavro - inžinierske stavby,

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu.

- 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 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

- Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou!

Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy pod 
č. : O U-LM-OSZP-Š VS-2018/5321 -02/ Li zo dňa 27.04.2018.
Z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby Liptovský Mikuláš- verejný vodovod - 
zokruhovanie súhlasíme.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť orgánu štátnej vodnej správy na 
vyjadrenie.
Zároveň Vás upozorňujeme, že o povolenie vodnej stavby bude potrebné požiadať orgán štátnej 
vodnej správy v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Vyjadrenie je zároveň záväzným stanoviskom v súlade s § 73 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva pod č. : OU-LM-OSZP-2018/005323-002-MA zo dňa 27.04.2018. 
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre 
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade s 
platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
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odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné 
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). 
Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, 
na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou 
nakladať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. : OU-LM-OSZP- 
2018/05322-02-Ku zo dňa 03.05.2018.
Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky voči vydaniu územného 
rozhodnutia pre stavbu. Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny 
správny orgán požaduje:

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 kov 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 vykonávať 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

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí 
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina pod č. : 4600043309 zo dňa 24.05.2018.

V predmetnej lokalite katastra stavby, resp.v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN 
vzdušné vedenia a podperné body,
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN zemné 
káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame 
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerqetickvch zariadení SSD, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, ie potrebné bezpodmienečne 
prediednať postup prác na stredisku Údržby Lipt.Mikuláš .
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 
zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom 
do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
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SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, pod č. : TD/NS/0409/2018/Hy zo dňa 17.05.2018.
Súhlasí s realizáciou navrhovanej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcicmi plynárenskými 
zariadeniami v správe SPP-D,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 11 1 727,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 
poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a 
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. :KPUZA-2018/7011-4/38112/FUR zo dňa 
16.05.2018.
Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPÚ uplatňuje nasledovné 
požiadavky:

Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s novostavbou hotela vyžadujúcich 
akékoľvek zemné práce písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému 
úradu Žilina, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie starších stavebných fáz, 
či archeologických nálezov alebo situácií.
Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, 
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, 
je nevyhnutné nález okamžite nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, 
najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom.
Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného 
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
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Podľa § 40ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade 
zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba 
zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa 
musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 
odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode 
s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť 
z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 
výskumu.

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, pod č.: 
25053/2018/0230-2 zo dňa 19.06.2018.
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácii 
stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia (vodoprávnebo) pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:

Z vyjadrení vyplýva, že nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení(PlS), 
nakoľko v záujmovej oblasti nie sú žiadne zariadenia v správe ŽSR.
Stavebník v stavebnom(vodoprávnom) konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR 
navrhovaným na výstavbu (cestou Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Žilina uzatvorí 
„Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena".
Začiatok realizácie stavby žiadame písomne oznámiť na OSM Žilina, P. O. Hviezdoslavova 
1, Žilina.
Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať 
mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku ŽSR vykonať do pôvodného 
stavu.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Piešťany pod č. : CS SVP OZ PN 
5009/2018/02 CZ 17816/210/2018 zo dňa 30.05.2018.
Ako správca vodných tokov a vlastník dotknutého pozemku súhlasíme s umiestnením 
stavby „Verejný vodovod, Pod Stráňami - zokruhovanie” na pozemku pare. č. KN-E 
6671, vedenom na LV č. 7153 za dodržania nasledovných podmienok:

Začatie prác je potrebné ohlásiť zástupcovi Správy povodia horného Váhu v Ružomberku 
(p. Krakovský/0955 859 509) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
Na využitie na pozemku vo vlastníctve SVP, š.p. je potrebné do doby kolaudácie stavby 
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy majetku SVP, š.p. OZ 
Piešťany
zuzana.habartova@svp.sk).
Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu našej organizácie.

akýchkoľvek(v prípade informácii kontaktovať mailom:

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

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

2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
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Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených 
záujmov účastníkov konania:

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

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 
27.04.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 27.04.2018; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
a posudzovania vplyvov na žp zo dňa 03.05.2018; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zo 
dňa 24.05.2018; Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 06.112.2018; SPP - distribúcia, a.s. 
Bratislava zo dňa 17.05.2018; Orange Slovensko a.s., Banská Bystrica zo dňa 11.01.2019; 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš zo dňa 18.05.2018; Krajský 
pamiatkový úrad Žilina zo dňa 16.05.2018; Liptov Net a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 
25.04.2018; IMAFEX spol.s.r.o.. Liptovský Mikuláš zo dňa 25.04.2018; mesto Liptovský 
Mikuláš, útvar hlavného architekta zo dňa 28.01.2019; mesto Liptovský Mikuláš, odbor 
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných kumunikácii 
a verejných priestranstiev zo dňa 11.07.2018; Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory 
Banská Bystrica zo dňa 03.05.2018; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Liptovskom Mikuláši zo dňa 03.05.2018; Energotel, a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 
07.05.2018; PROFI-NET Liptovský Mikuláš zo dňa 18.05.2018; 02 Slovakia zo dňa 
27.04.2018; HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik zo dňa 23.05.2018; Železnice Slovenskej 
republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy zo dňa 19.06.2018; Železnice Slovenskej 
republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina zo dňa 21.05.2018, Železnice Slovenskej republiky, 
Správa majetku ŽSR Bratislava zo dňa 13.06.2018;VPS Liptovský Mikuláš zo dňa 
16.05.2018; Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Piešťany zo dňa 30.05.2018;

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli vznesené žiadne námietky.

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

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj pre 
právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský 

Mikuláš-Staré Mesto podal dňa 10.12.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Liptovský Mikuláš- verejný vodovod - zokruhovanie“- líniová stavba nachádzajúcu sa na 
pozemkoch pare. č. KN-C 7134, KN-C 7137, KN-C 7389/2 a KN-E 6671 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona dňa 20.12.2018 začatie
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územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 17.01.2019. Súčasne ich upozornil, že svoje 
námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, 
inak na ne nebude prihliadnuté. Rovnako boli účastníci konania upozornení, že podľa § 42 ods. 5 
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný 
úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné nahliadať do dokladov.

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

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

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

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

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

Vlastníctvo preukázané : listami vlastníctva č. 5320, 638, 545, 7153
k. ú. Liptovský Mikuláš a súhlasmi od Marián Kováč, SVP, štátny podnik a ŽSR s umiestneným 
stavby.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov: 
pol. č. 59 písm. a) ods. 2 -100,00 = 100 eur.

Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného 
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.
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O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 
Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

h
IngJJán Blcháč, PhD.

primátor mesta|f Liptovský Mikuláš

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

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má podľa § 36 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 
v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj iným 
spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na 
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

8



Na vedomie

LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš - oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev , Ul. Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš 
Mesto Liptovský Mikuláš -Útvar hlavného architekta
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresného riaditeľstvo Hasičského Záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 
36,031 80 Liptovský Mikuláš
Ministerstvo vnútna SR, Centrum podpory BB, ul. 9 mája č.l, 974 86 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Žilina
SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany, Radničné námestie 8, 
969 55 Banská Štiavnica
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia 
horného Váhu, ul. Jána Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
Železnice SR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 
Bratislava
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, l.mája 34, 010 01 Žilina 
Ing. Juraj Vavro, Družstevná 2221,031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:
2 5 02 2019

.. .’Ú; .(-ta

] t 03 2019Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Oznámené na webovom sídle 2--5.02-.23.19.dňa:

MESTO LIPTOVSKÝ MiKLU . 
ME^TSKý ÚFtyD

MIKULÁŠ031 42 Ul
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