
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/90973-05/AMi V Liptovskom Mikuláši: 19.03.2019
2019/1514-05

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Vec:

BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš - Vitálišovce IČO: 
47 829 851 v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, č. 523, 032 21 Bobrovec - návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby „Nové Vitálišovce“

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš - 
Vitálišovce IČO: 47 829 851 v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, č. 523, 032 21 Bobrovec, 
podal dňa 05.12.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Nové Vitálišovce“, 
umiestnenej na pozemku pare.č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 943/11 v katastrálnom území 
Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

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 o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokovalo žiadosť stavebníka s 
účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona a posúdil 
návrh postupom podľa § 37 stavebného zákona.

Na základe výsledkov tohto konania podľa § 39 a § 39a ods. 1 a 2 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Nové Vitálišovce“, umiestnenej na pozemku pare.č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 943/11 
v katastrálnom území Okoličné tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom 
na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom návrhu je výstavba Nové Vitálišovce, kde bude celkovo umiestnených 6 

rodinných domov, s napojením na inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru.

Objektová skladba :
SO 01 Prístupová komunikácia
SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu DN 80
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 Dažďová kanalizácia
SO 05 Rozvody NN (rozšírenie NNK)
SO 06 Elektrické prípojky NN 
SO 07 Rodinné domy 
SO 08 Vonkajšie osvetlenie 
SO 09 Oplotenie
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Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39 a § 39a stavebného 
zákona určujú tieto podmienky:

SO 01 Prístupová komunikácia
Navrhovaná komunikácia sa bude napájať na jestvujúcu komunikáciu III.triedy na pozemku 
pare.č. KN-C 772/2 (KN-E 87/501) v k.ú. Okoličné. Komunikácia je navrhovaná ako 
dvojpruhová obojsmerná miestna obslužná komunikácia so šírkou spevnenej časti 6,0 m - 
kategórie MOU 7,0/20, funkčná trieda C3. Navrhovanej dĺžky 67,25 m, ukončená obratiskom 
šírky 12,0 m. Povrchová úprava bude betónová dlažba. Odvodnenie je zabezpečené 
základným priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky. Na ľavej strane prístupovej 
komunikácie bude umiestnené trativodné potrubie, (umiestnenie komunikácie na pozemku 
pare.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné).

SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu DN 80
Pre danú lokalitu je navrhované rozšírenie verejného vodovou z dôvodu zásobovania 
výstavby rodinných domov pitnou vodou. Napojenie je na existujúci verejný vodovod na 
pozemku pare.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné a ukončené je nadzemným hydrantom DN 80 
na pozemku pare.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné.

SO 03 Kanalizačná prípojka
Pre odvedenie splaškových vôd z danej lokality je navrhovaná kanalizačná prípojka do ktorej 
sú zaústené prípojky splaškovej kanalizácie DN 150 od jednotlivých stavebných parciel, 
(napojenie na pozemku pare.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné z existujúcej kanalizácie).

SO 04 Dažďová kanalizácia
Navrhované potrubie dažďovej kanalizácie bude napojené na existujúce umiestnené na 
pozemku pare.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné. Bude slúžiť na odvedenie vody z povrchu 
navrhovanej komunikácie. Do kanalizácie bude napojené aj drenážne potrubie osadené na 
pozemkoch rodinných domov. Dažďové vody zo striech rodinných domov budú odvedené do 
vsakovania na pozemkoch.

SO 05 Rozvody NN (rozšírenie NNK)
Napojenie pre danú lokalitu bude z existujúcej VRIS1 umiestnenej na existujúcom el.stĺpe, 
ktorá sa vymení za novú skriňu a odtiaľ sa zemným káblom napoja istiace skrine. (KN-C 
943/8 v k.ú. Okoličné).

SO 06 Elektrické prípojky NN
Elektrické prípojky NN pre jednotlivé rodinné domy budú prevedené káblovým vedením. 
Z novonavrhovanej PRI S sa káblami napoja elektromerové rozvádzače 6xRE a osadia sa na 
hranici pozemkov. (KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné).

SO 07 Rodinné domy
Výstavba predstavuje celkom 6 samostatne stojacich rodinných domov - bungalov.
Základné regulatívy: max.výška l.NP, koeficient zastavanosti 30 %, minimálny podiel zelene 
20%. Doplňujúce regulatívy: strecha: plochá, pultová, sedlová, max.sklon 40°, parkovanie 
riešiť na vlastnom pozemku, pred domom odstavná plocha pre 2 autá. Stavebná čiara smerom 
k ulici (ul.čiara 3,0 m). Na objektoch bude umiestnená bleskozvodná sústava.

2



SO 08 Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie bude napájané z jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia (KN-C 
943/8 v k.ú. Okoličné). Jednotlivé stožiare verejného osvetlenia, budú napájané 
zaslučkovaným káblovým vedením. Celkovo sú navrhované 2ks osvetľovacích stožiarov 
umiestnených na pozemku pare.č. KN-C 943/8 v k. ú. Okoličné.

SO 09 Oplotenie
Je navrhované oplotenie jednotlivých rodinných domov, ktoré bude z uličnej strany 
pozostávať zo vstupnej bráničky a brány. Medzi jednotlivými rodinnými domami bude 
oplotenie z murovaného sokla s poplastovaným pletivom výšky 1600-1900 mm, z ulice vo 
vnútri riešeného územia je navrhnuté z premacových tvárnic s oceľovou priehľadnou výplňou 
výšky 1400-1600 mm.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
- Dodržať rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena ktorá 

môže mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná 
bez predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.

- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sietí 
realizovať v zmysle STN 76 6005.

- O povolenie vodohospodárskej časti stavby a o povolenie na nakladanie s vodami bude 
potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 26 a § 21 zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách.

Vecná a časová koordinácia stavieb:
Pred vydaním stavebných povolení na rodinné domy musia byť povolené verejné inžinierske 
siete a prístupové komunikácie.

Vyhradenie podrobnejších podkladov, alebo projektovej dokumentácie:
Uvedené v jednotlivých stanoviskách dotknutých orgánov, organizácií a správcov sietí.

Ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev vo vyjadrení pod č. 
MsÚ/ŽPD-2019/01730-02/MGa súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní 
nasledovných podmienok:

- Vo výkrese č. 03 Situácia je potrebné aktualizovať polohu uličného vpustu do 
staničenia v km 0,01961 podľa technickej správy. Je potrebné zjednotiť v projektovanej 
dokumentácii priečny sklon vozovky na 2.00%.

- Požadujeme po okrajoch vozovky vyvýšený cestný obrubník s minimálnym výškovým 
odstupom 80 mm v zmysle platných technických noriem, okrem spevnených vjazdov k 
nehnuteľnostiam v šírke 3,50 m. Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor 
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a 
verejných priestranstiev nepožaduje urbanistickú štúdiu.

- Stavebný objekt vybudovaný podľa predloženého projektu „Nové Vitálišovce - SO 01 
Prístupová komunikácia“ bude možné do správy mesta Liptovský Mikuláš prevziať len 
pod podmienkou, že bude vybudovaná v súlade platnými technickými normami ( 
najmä s normou STN 73 6110) v minimálnej funkčnej triede miestnej komunikácie C3 
a budú splnené nasledovné podmienky:
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- Komunikácia bude doplnená o dobudované verejné osvetlenie, ktoré bude vyhotovené 
podľa schválenej projektovej dokumentácie a skolaudované príslušným Spoločným 
obecným úradom územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši.

- Komunikácia bude doplnená zvislým dopravným značením, ktoré bude odsúhlasené 
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný 
inšpektorát.

v v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS, vo vyjadrení pod 
č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/9856-2/LÍ, z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby 
súhlasíme za predpokladu dodržania podmienky:

- V ďalšom stupni PD upresniť miesto vyústenia existujúceho potrubia dažďovej 
kanalizácie, do ktorého budú zaústené drenážne vody z pozemkov a vody 
z povrchového odtoku z predmetnej lokality.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť orgánu štátnej vodnej správy na
posúdenie.

v v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH vo vyjadrení pod 
č. OU-LM-OSZP-2018/009855-002-MA súhlasí za dodržania podmienok:

- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

- S komunálnymi odpadmi nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský 
Mikuláš.

- Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona 
o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, 
mobilné zriadenia na zhodnocovanie bitúmenových zmesí) pred zneškodnením 
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné 
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť spôsobom, ktorý nebude ohrozovať 
životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať. 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 Liptvský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK 
a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/09854-002-Pa 
konštatuje (nemá námietky):
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje 
dodržať podmienky:

- výstavba bude v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš
- 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
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK 
a posudzovania vplyvov na ŽP vydal potvrdenie pod č. OU-LM-OSZP-2019/01704-002- 
Pa, že projekt Nové Vitálišovce nespĺňa kritéria podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto 
zákona.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, vydalo stanovisko 
k projektovej dokumentácii k územnému konaniu pod č. OU-LM-PLO-2019/001725-2-SVA, 
k realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území, tunajší 
úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým odnímanie 
PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, 
v odôvodnenom rozsahu a po zbere pôdy. K ďalšiemu konaniu požiadať o stanovisko 
k pripravovanému zámeru na trvalé odňatie.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo
vyjadrení pod č. ORHZ-LM1-733-001/2018 s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 
súhlasí bez pripomienok.
Krajský pamiatkový úrad ( KPU ) Žilina, vydal záväzné stanovisko pod č. KPUZA- 
2018/139-2/754/FUR v ktorom si uplatňuje požiadavky z hľadiska záujmov chránených 
pamiatkovým zákonom:
Termín výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť nejmenej 5 dní vopred 
Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou 
obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo 
nehmotnej povahy, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu 
Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v záväznom stanovisku pod č. 2018/01728- 
02/440-Ing. Vrabec súhlasí s návrhom žiadateľa.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku pod 
č. OU-LM-OKR-2018/002597-006 nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného 
rozhodnutia.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica pod č. ASMdpS-1- 
986/2017 konštatuje: súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej 
dokumentácie - bez pripomienok.
V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v 
riešenom území. Na jeho základe je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, 
ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť 
toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii 
zainteresované.
Ak dôjde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia 
stavebným úradom, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja vo vyjadrení pod č. 2/2018/1141/tsú sa 
vyjadrila ku realizácii oplotenia: Oplotenie od strany cesty bude z premacových tvárnic s 
betónovým základom, výška oplotenia bude 1600 - 1900 mm od terénu bez výplne. Oplotenie 
bude osadené v min. vzdialenosti 2,5m od spevnenej krajnice vozovky.
Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK - závod Liptov - 
p. Vyšný, tel. 0918 370 176, ktorý po ukončení prác prevezme stavebný úsek v súbehu s 
cestou.
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja vo vyjadrení pod č. 2/2018/1109/tsú-611 sa 
vyjadrila k územnému konaniu. SO 01 Prístupová komunikácia - súhlasíme s napojením bez 
pripomienok, SO 09 súhlasíme s osadením bez pripomienok.
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Dopravné značenie:
Na ceste III/2335 bude doplnené trvalé ZDZ, a to obojstranným vyznačením napojenia 

na cestu III/2335 zvislým dopravným značením podľa dokumentácie zmeny trvalého 
dopravného značenia, odsúhlasenej OR PZ ODI Liptovský Mikuláš na náklady stavby, PD 
trvalého dopravného značenia na ceste III/2335 bude predložené ku stavebnému konaniu. 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii vo 
vyjadrení pod č. OU-LM-OCDPK-2018/010914-002 súhlasí s projektovou dokumentáciou 
za splnenia podmienky:

V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK Liptovský Mikuláš a ODI ORPZ 
v Liptovskom Mikuláši.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 6011/2018/PS- s predloženým 
projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

- Územím plánovanej IBV prechádzajú potrubia verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie s ochrannými pásmami v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m 
od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu. Stavebné objekty musia 
byť umiestnené mimo týchto ochranných pásiem.

- Situáciu so zakreslením inžinierskych sietí v správe LVS, a. s., prikladáme. 
Upozorňujeme, že zakreslenie potrubí v situácii je orientačné. Trasy našich potrubí je 
potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903 - 
vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia).

- Pri návrhu inžinierskych sietí žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného 
rozšírenia verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Ochranné pásmo je potrebné 
dodržať od všetkých ostatných sietí.

- Pri projektovaní ďalšieho stupňa žiadame navrhované riešenie rozšírenia verejného 
vodovodu odsúhlasiť s našim pracovníkom (Ing. Danek).

- Napojenie kanalizačnej prípojky musí byť realizované pod lomovou šachtou č. 17. V 
bode napojenia navrhovanej kanalizačnej prípojky musí byť osadená sútoková šachta 
so spätnou klapkou, ako ochrana pred možným spätným prúdením odpadových vôd. 
Kanalizačnú prípojku treba viesť tak, aby pred bodom napojenia nevznikal lom.

- Dimenziu navrhovanej kanalizačnej prípojky je potrebné zjednotiť vo všetkých 
častiach projektovej dokumentácie.

- Zrážkové vody a vody z drenáže nesmú byť zaústené do kanalizácie, ktorú prevádzkuje 
LYS, a.s.. Ku kontrole napojenia žiadame prizvať nášho pracovníka (p. Vyšný).

- Navrhovaná elektrická prípojka podľa projektu križuje potrubia verejného vodovodu a 
verejnej kanalizácie a svojou časťou vedie v súbehu s týmito potrubiami. Križovanie 
elektrickej prípojky s našimi potrubiami žiadame realizovať v zmysle STN.

- V prípade, že pri realizácii elektrickej prípojky dôjde k poruchám na potrubiach, ktoré 
prevádzkujeme, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 
0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom elektrickej prípojky žiadame prizvať 
zástupcov našej spoločnosti (p. Hričák, 0905 701 932 - vodovod; p. Vyšný).

- V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok s 
mechanizáciou pre opravu a údržbu vodovodného a kanalizačného potrubia.

- Ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú rešpektované naše pripomienky a budú
vypracované časti: „Rozšírenie verejného vodovodu“ a „Kanalizačná prípojka“
predpísaného rozsahu, žiadame predložiť k vyjadreniu.

- Pred predložením ďalšieho stupňa PD k vyjadreniu, žiadame dohodnúť v zmluve (resp. 
v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a investorom podrobnosti 
prevzatia vybudovaného rozšírenia verejného vodovodu do vlastníctva alebo 
prevádzky.
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Stredoslovenská distribučná, a.s. pod č. 4600047973 vo vyjadrení uvádza:
- V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné 

NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia 
a trafostanica. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom 
výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou plnou Čiarou VN vedenia 22kV 
podzemné , zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou 
NN podzemné vedenia)

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN 
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné 
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie 
na každú stranu 1 .meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť 
uzemňovacej sústavy.

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu 
podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 
smerovanej cez

- aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke mvw.ssd.sk. link:
- https://online.sse.sk/vtc/vytyc.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.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

- 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 11 Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia” resp. zápisom do 
stavebného denníka.

- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a 
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
podzemné vedenia tretích osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 
mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0864/2018/Hy -
rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu.

- 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 sídel SPP-D 
(www.spp-distribucia.skl.

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

súhlasí s vydaním územného
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- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo 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,

- 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,

- 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 hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 
úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

- 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, prípadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných 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 zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných 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, kontrolné šachty, trvalé porasty 
apod..

Doba platnosti rozhodnutia:
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona tri roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie.

K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 
pozemných komunikácii a verejných priestranstiev zo dňa 28.01.2019, Mesto Liptovský 
Mikuláš, mestský úrad, útvar hlavního architekta zo dňa 12.12.2018, Okresný úrad Liptovský



Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS zo dňa 12.09.2018, Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva zo dňa 14.09.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, 
úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadreni zo dňa 26.09.2018, Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP 
vo vyjadrení zo dňa 12.02.2019, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v 
Liptovskom Mikuláši zo dňa 01.10.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový 
a lesný odbor zo dňa 05.02.2019, Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo dňa
09.10.2018, Alconet, s.r.o., zo dňa 23.10.2018, Liptovská vodárenská spoločnosť zo dňa
10.10.2018, Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 04.01.2018, Energotel zo dňa 18.10.2018, 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, zo dňa 11.10.2018, Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zo dňa 15.10.2018, 
Imafex spol. s.r.o., zo dňa 23.10.2018, LiptovNet a.s., zo dňa 23.10.2018, Správa ciest 
Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov zo dňa 16.10.2018, Správa ciest Žilinského 
samosprávneho kraja, závod Liptov zo dňa 11.10.2018, 02 Slovakia, s.r.o. zo dňa 12.10.2018, 
Stredoslovenská distribučná, zo dňa 06.11.2018, Slovak Telekom, a.s. zo dňa 12.02.2019, 
SPP-D a.s., zo dňa 05.11.2018, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku zo dňa
15.10.2018,

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli predložené.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš - 

Vitálišovce IČO: 47 829 851 v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, č. 523, 032 21 Bobrovec, 
podal dňa 05.12.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Nové Vitálišovce“, 
umiestnenej na pozemku pare.č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 943/11 v katastrálnom území 
Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Dňa 04.02.2019 stavebný úrad prerušil konanie do doby doplnenia chýbajúcich 
dokladov, na základe čoho bolo konanie prerušené na 60 dní od doručenia výzvy. Po jej 
doplnení dňa 18.02.2019 stavebný úrad v zmysle § 36 stavebného zákona, oznámil začatie 
konania účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky a nariadil 
miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na 18.03.2019. Súčasne oznámil 
účastníkom konania kedy a kde je možné nahliadať do podkladov rozhodnutia. Upozornil ich, 
že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa na ne 
neprihliadne. Ďalej ich upozornil na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 
hoci uplatnené mohli byť.

Rodinné domy budú situované v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš 
v intraviláne, z uvedeného vyplýva, že ochranné pásmo cesty III. Triedy sa nezohľadňuje.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. K predmetnej projektovej dokumentácií sa vyjadrilo mesto Liptovský Mikuláš, 
útvar hlavného architekta zo dňa 12.12.2018 v ktorom konštatuje, že navrhovaná výstavba 6 
izolovaných rodinných domov vrátane prístupovej komunikácie v zmysle projektovej 
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu “Nové - Vitálišovce“ na 
pozemkoch p.č. KN C 943/8-11 k.ú. Okoličné, spracovanej Ing. Petrom Triznom, Bobrovec 
v júli 2018 v zmysle varianty č. 2, nie je v rozpore s platným územným plánom mesta 
Liptovský Mikuláš.

Stavba sa nachádza 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 1.1.2011 v znení zmien 
a doplnkov v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“. Maximálna 
výška zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je 
maximálne je 30 %.

Prevládajúcim funkčným využitím je formujúce typický obraz prostredia 
charakteristický nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom 
neverejnej zelene súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy 
pozemku 20 %. Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zar. OV, zariadenia 
občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, 
školstva, zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,...

Prípustné je funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia, 
zvyšujúce jeho polyfunkčnosť s cieľom uspokojiť potreby bývajúcich, s dôrazom na 
minimalizáciu negatívnych vplyvov na obytné prostredie. Najmä: bytové domy - hmotovo- 
priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia prechodného 
ubytovania, zariadenia OV nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia 
výrobných služieb /dielne, opravovne,.../a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou 
okolité obytné prostredie, zariadenia, technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia 
okrem bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, plochy 
upravenej zelene,...

Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými 
nárokmi alebo vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. 
Najmä: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, 
veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia OV 
celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a 
regionálneho významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej 
infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných 
surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia 
energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická 
elektráreň, paroplynový cyklus, .../, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia 
pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/...

Potrebný počet parkovacích stání podľa platných STN je nutné zabezpečiť na vlastnom
pozemku. Pri návrhu konkrétnych objektov zvážiť použitie typických tvaroslovných prvkov
Liptova a v dotyku s prírodným prostredím uprednostniť prírodné materiály, kameň a drevo.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
podľa § 47 a § 48 stavebného zákona.

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené:
pozemku pare.č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 943/11 vk.ú. Okoličné výpisom z listu 

vlastníctva č. 1597 v k.ú. Okoličné vo vlastníctve: BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 
Liptovský Mikuláš - Vitálišovce.



Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 59 
písm. „ a “ ods. 2: 1100,00 € 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 rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej 
politiky, Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie možno preskúmať 
správnym súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

,^'aA r f p -%

Q
Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle § 34 zák. č. 50/1976 
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 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 a úradnej tabuli obce Beňadiková. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na 
mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš - Vitálišovce v zastúpení 

Ing. Miroslav Trizna, č. 523, 032 21 Bobrovec
- Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš
- Mestský úrad, odbor CD, PK a VP, Liptovský Mikuláš
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš - Staré 

Mesto
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 

Lipt. Mikuláš - Staré Mesto
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 

01 Lipt. Mikuláš - Vrbica-Nábrežie



- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Lipt. Mikuláš - Vrbica-Nábrežie

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 
Lipt. Mikuláš - Staré Mesto

- Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031 
41 Liptovský Mikuláš

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. . Žilina, 010 47 Žilina
- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. 

osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš
- SC ŽSK, závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský 

Mikuláš
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