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

Číslo: MsÚtúRaSP 2019/4426-O4íFBo V Liptovskom Mikuláši: 28.06.2019

Stavebník:
GERGONNE SAS, so sídlom: Rue de Tamas, 011 00 Oyonnax,Francúzsko
zastúpená spol. PROMTO, a.s., Kuzmányho 8428/20A, aio Ot Zilina
zastúpená spol. PROMT, s.r.o., Robotnícka lA, 036 01 Martin

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Výrobno-skladová hala s administrativnou budovou GERGONNE SLOVENSKO
II. etapa

‚

VEREJNA VYHLASKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník GERGONNE SAS, so sídlom: Rue de Tamas, 011 00 Oyonnax,
Francúzsko, ICO: 489 005 058. zastúpená splnomocneným zástupcorn spoločnosťou
PROMTO, a.s.. so sídlom: Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Zilina, ICO: 44 361 882,
zastúpená splnomocneným zástupcom spoločnosfou PROMT, s.r.o., so sídlom: Robomicka
lA, 036 01 Martin, ICO: 36 401 391, podal dňa 21.05.2019 žiadost‘ o vydanie stavebného
povolenia na stavbu: „Výrobno-skladová hala s administrativnou budovou GERGONNE
SLOVENSKO H. etapa“ na pozemkoch parc. č. KN-C: 1331/14, 1331/15, 1331/25,
1331/26, 1331/27, 1331/29, 1331/30, 1327/74 v k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bob začaté
stavebné konanie.

Na stavbu bob vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš, pod č.
URaSP 20 12/03776-04 Ta.. dňa 22.08.2012, právoplatné dňa 20.09.20 12 a stavebné povobenie
pre I. etapu výstavby, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/411 03 1 42
Liptovský Mikuláš, pod č. URaSP 2012/04774-OO3Le. dňa 03.10.2012, právoplatné dňa
06.11.2012.

Pre predmetnú stavbu bob vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania, Obvodným
úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, ůsekom štátnej správy ochrany pdrody
a krajiny a posudzovania vpyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš, pod Č. AJ2012/01 169-014-CEN, dňa 27.06.20 12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a
posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal odbomú pomoc podľa 56 písm. e)
zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. pod Č. OU-LM-OSZP-2019/4771-02-
CEN zo dňa 03.04.2019.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad prís]ušný podl‘a 117 zákona
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poňadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa 62 a 63
stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba „Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou CERGONNE
SLOVENSKO II. etapa“ na pozemkoch parc. Č. 1Q4-C: 1331/14, 1331/15, 1331/25,
1331/26, 1331/27, 1331/29, 1331/30, 1327/74 v k.ú. Okoličné sa podľa 66 ods. 1
stavebného zákona

povoPuje.



Druh a účel povol‘ovanej stavby: SO 001 - Pňemyselná budova — nebytová budova

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť stavebného povolenia)

V rozsahu stavebných objektov:

So 001 Výrobno-skladová hala 2. Etapa
SO 004 Sadové úpravy 2. Etapa
SO 007 Oplotcnie 2. Etapa
SO 011 Splašková kanalkácia 2. Etapa
SO 014.1 Prípojka NN 2. Etapa
SO 016 STL priemyselný plynovod 2. Etapa
SO O 18.4 Prekládka potrubia zenmého plynu

V rozsahu prevádzkových súborov:

PS 001 Technologické zariadenia 2.Etapa
PS 002 Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu 2.Etapa

Popis povoľovanej stavby:
Predmetom ňešenia je pdstavba 2. etapy výrobno-skladovej haly a stavebné úpravy

dvojpodlažného vstavku v časti prizemia v eXistujúcej výrobnej hale. V súvislosti výstavbou
2. etapy, je spojené aj dobudovanie sadových úprav, oplotenia, súvisiacich inžinierskych sjetí
vodného hospodárstva, elektroinštalácie a plynovodu. Realizáciou pňstavby výrobno
skladovej haly dójde aj ku prekládke vodovodu a prekládke potrubia zemného plynu.

Uzavretý a oplotený priemyselný areál tvorí eXistujúca výrobno-skladová hala,
administratívna budova komunikácie a spevnené plochy.

V rozsahu stavebných objektov:

SO 001 Výrobno-skladová hala 2. Etapa
Katastrálne územie: Okoličné
Parcelně čísla register KN C: 1331/14, 1331/15, 1331/25, 1331/29

Konštrukcia druhej etapy haly je navrhnutá ako železobetónová prefabrikovaná.
Dispozične je objekt prístavby členený na výrobnú čast‘ s rozmermi 32,00 m x 39,99 m
s výškou 8,30 ni a skladovaciu časť s rozmermi 68,90 ni x 25,00 m a 50,9 1 m x 20,00 m
s výškou 11,30 m spojenú s miestnosťou pre vysokozdvižné vozíky o rozmeroch 12,55 ni x
7,00 m s výškou 5,65 ni. Súčasťou eXistujúcej výrobnej haly je dvojpodlažný sociálno
prevádzkový celok, na pňzemí ktorého sú situované šatne pre zamestnancov so sociálnym
zázemím. Stavebnými úpravami na prízemí vstavku budú zrušené pňestory šatní so zázemím
a pňestory budú nahradené kaiweláriami výroby. Nové šatne budú zriadené v pňestore
pňstavby skladovej haly. Rozšírená skladová hala o ploche 4502,19 m2 bude slúžiť na
uskladnenie vstupného materiálu a hotových výrobkov v regálových systémoch. Súčasfou
skladovej haly bude aj rozšírenie expedičného skladu, ktorý bude mať novú plochu s
rozšírením 453,68 m2, slúžiaceho na vykládku a nakládku kamiónov a nákladných áut. Tiežje
tu umiestnený eXistujúci priestor pre pracovisko skladníka so sociálnym zaňadením
s dispozičným členením na prízemí: zádverie, kotolňa, šatňa muži, chodba, predsieň muži,
Wc muži, sprchy muži, WC imobilní, predsieň ženy, WC ženy, sprchy ženy, šatňa ženy,
upratovačka a so skladovou plochou na dmhom poschodí. Súčast‘ou prístavby výrobnej haly
sú aj technologické zariadenia a kompresorová stanica s rozvodmi stlačeného vzduchu.
Výrobná hala tak bude na ploche 1267,11 ni2. Samostatnú časť prístavby bude slúžiť priestor
pre vysokozdvižné vozíky. Táto časf je riešená ako murovaná železobetónová konštmkcia SO

strechou z filigranového železobetónového stropu s tepelnou izoláciou.



SO 004 Sadové úpravy 2. Etapa
Katastrálne územie: Okoličné
Parcelně čísla register KN C: 1327/74, 1331/14, 1331/15, 1331/25, 1331/27

Jedná sa hlavne o úpravu zelených a štrkových plóch po výstavbe. hed začatím
realizácie sadových úprav bude potrebné, aby boli ukončené terénne úpravy, ktoré si
vyžiadajú výkopy pre objekt a inžinierske siete. Terénne úpravy, ktoré sú súčast‘ou SO 004
budú pozostávaf h]avne z dosypania a vyrovnania terénu zeminou v priememej hrúbke 150
mm a zahumusovania omicou hrúbky 150 mm. Výsadby sa budú realizovať na pripravených
plochách a budú pozostávať z odstránenia burinného porastu, dodania a vysadenia hovín,
pdhnojenia rastlín a trávnika rašelinovým substrátom, stabilizovaním o drevené koly a
nakoniec založenia trávnika.

SO 007 Oplotenie 2. Etapa
Katastrálne územie: Okoličné, Parcelně čísla register KN C: 1327/74, 1331/14, 1331/30

V súčasnosti je areá] GERGONNE SLOVENSKO oplotený zo sevemej, východnej.
južnej strany. Zo západnej strany je oplotený len čiastočne. Predmetorn tohto projektu je
úprava časti jestvujúceho op]otenia, ktorá spočíva v zrušení oplotenia na západnej strane
strane v mieste výstavby skladovej haly a v premiestneni exiswjúcej brány na rob budovy.
Zároveň bude premiestnený existuj úci typový pristrešok pre bicykle umiestnený pri oplotení.

SO 011 Splašková kanaHzácia 2. Etapa
Katastrálne územie: Okoličné, Parcelně čísla register KN C: 1331/14, 133 1/30

SO 011 Splašková kanalizácia 2.etapa ňeši odvedenie odpadových vód z
navrhovaného vstavlui sociálnych zaňadeni rozširenia výrobno-skladovej haly. Navrhovaná
splašková kanalizácia stoka „A-II“ bude odvádzaf odpadové vody z objektu nových šatní,
sociálnych zadadeni a podlahových vpustov. Nový areálový rozvod pre II. etapu bude
napojený do eXistujúcej šachty na eXismjúcom potrubí DN 300. Na trase kanalizácie budú
osadené lomové a čistiace železobetónové kanalizačné šachty.

SO 014.1 Prípojka NN 2. Etapa
Katastrálne územie: Okoličné, Parcelně čísla register KN C: 1331/25, 1331/26, 1331/27

Elektrický prívod je v napät‘ovej sústave 3PEN AC 50 Hz 230/400 V / IN-C. Hlavný
XN rozvádzač transfontátorovej stanice je existujúci navrhnutý podľa výkonu
transformátora. Kábel elektrického pňvodu pre pňstavbu výrobno-skladovej haly bude pred
skratom istený poistkami v NN rozvádzači transformátorovej stanice. pred preťažením bude
istený v h]avnom rozvádzači RH2 v objekte SO 001.

SO 016 STL priemyselný plynovod 2. Etapa
Katastrálne územie: Okoličné, Parcelně čísla register KN C: 1327/74, 1331/14

V súčasnej dobe má areál závodu GERGONNE SLOVENSKO v priemyselnej zóne
mesta Liptovský Mikuláš. v katastrálnom území Okoličné vybudovaný SIL pripojovací
plynovod PE d 63(300 kPa) ukončený na hranici pozemku uzáverom HUP. Za HUP je v
skrinke na STL tlaku 300 kPa inštalované obchodné meranie spotreby plynu rotačným
plynomerom DELTA G40, DN 50, PN 16 s prepočítavačom microELCOR-2 (200-520 kPa).
Za meraním plynu je do areálu vedený STL pdemyselný plynovod PE d 50 s tlakom 300 kPa
k existujúcej kotolni, pred ktorou je z vonkajšej strany osadená skrinka s uzávermi a
regulátorom 300/5 kPa. Za skňnkou je NIL rozvod plynu vedený do kotolne k existujúcemu
plynovému kotlu.
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SO 01 8.4 Prekládka potrubia zemného plynu
Katastrálne územie: Okoličné, Parcelně čísla register KN C: 1331/15, 1331/25, 1331/27

V súčasnej dobe je cez areál závodu v severo-východnej časti vybudovaný SIL
pripojovací plynovod a regulačná stanica (RS) plynu STL/NTL. Z RS je areálom
GERGONNE SLOVENSKO zemou vedený NTL areálový plynovod z oceľových rúr
(predpokladaná dimenzia DN 100) s tlakom 2 kPa do susedného areálu majiteľa BOSKO,
s.r.o.. Z dóvodu že nová prístavba haly je v kolízii s eXistujúcim NTL areálovým plynovodom
objekt SO 018.4 Prekládka potrubia zemného plynu ňeši v areáli závodu GERGONNE
SLOVENSKO jeho preložku mimo prístavby.

V rozsahu prevádzkových súborov:

PS 001 Technologické zariadenia 2.Etapa
Prístavba k eXistujúcej skladovo-výrobnej hale má zabezpečiť ďalšiu eXpanziu výroby

investora. V uvažovanej prístavbe budů používané rovnaké výrobné procesy, ako v hale
existujúcej. Zámerom vedenia závodu je však v blízkej budúcnosti zamerať sa na materiály s
menšou objemovou hmotnosťou oproti sůčasnému stavu, ale s vyššou pňdanou hodnotou.
Sortiment finálnych výrobkov je veľmi široký — okolo 2 000 typov. V eXistujúcom výrobnom
procese Gergonne Slovensko s r.o. sa vyskytujú nasledovné výrobné procesy:

• Rezanie technických jednostranných alebo obojstranných samolepiacich pások, ich
prevíjanie

• Konvertovanie technických jednostranných a obojstranných samolepiacich pások na
základný materiál (laminovanie)

• Plošné alebo rotačně vysekávanie komponentov z plošných mateňálov rózneho druhu
Výrobkami sů rózne antirezonančné, odhlučňovacie a filtračnú produkty využívané v róznych
výrobných odvetviach.

PS 002 Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu 2.Etapa
Projekt rieši komplexne návrh rozvodu stlačeného vzduchu v objekte, aby mal

parametre funkčného využitia. Nadväzuje na rozvod stlačeného vzduchu už eXistujúci.
Taktiež celý systém výroby stlačeného vzduchu je jestvujúci — po posúdení je vyhovujúci.
Pretlak rozvodu stlačeného vzduchu vychádza z požiadaviek technológie - pretlak pre
jednotlivé priestory max. 0,8 MPa (8 bar). Návrh výkonu kompresorovej stanice vychádza zo
spotreby stlačeného vzduchu, ktoré rieši profesia technológie. Vychádza z jednotlivých
potdeb spotrebičov resp. priestorov objektu. Ako zdroj stlačeného vzduchu bude použitý
jestvujúci kompresor Vortex ERS 37. Navrhovaný rozvod nadväzuje na už vybudovaný
rozvod v 1. etape stavby. Potrubná časť bola aj je navrhnutá z rúr pozinkovaných DN 15 a DN
32.

Technické údaje povol‘ovanej stavby:

SO 001 Výrobno - skladová hala 2. Etapa pňstavba

- rozmery prístavby výrobnej haly: 32,00 x 39,99 m
- rozmery skladovej haly: 68,90 x 25,00 +50,91 x 20,00 + 12,55 x 7,00 m
- celkové maX. celk. rozmery SO 001: (115,900+7,0) x 68,900 m
- výška výrobnej haly: 8,300 m
- výška skladovej haly: 11,300 m
- výška miestnosti pre VZV: 5,650 m
- zastavaná plocha SO 001 prístavba: 4 108,23 m2
- obostavaný pňestor SO 001 pdstavba: 42 056,85 m3
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SO 002 Administratívna budova a ostatně - eXistujúce budovy bez zmien
- zastavaná plocha SO 002: 459 m2
- zastavaná plocha ATS: 29 m2
- zastavaná plocha trafostanica: 4 m

Celková zastavaná plocha: 8 568,23 m2
Celková plocha areálu: 16 482 m2

Projektovú dokumentáciu vypracovali:

Ing. Pavel Szépe — architektúra, zdravotechnická inštalácia; Ing. Viera Blizniaková —

elektroinštalácia, prípojka NN; Mgr. Peter Sekan — požiarno-bezpečnostné riešenie stavby;
Ing. Vladimír Natšin — statika; Ing. Zuzana Medľová — vzduchotechnika; Ľubica Vaňová —

splašková karializácia; Ing. Lucia Hlavenková — ústredné vykurovanie; Ing. Monika
Bukovinská — plynoinštalácia, priemyselný plynovod, prekládka potmbia zemného plynu;
Peter Janek — elektrická požiama signalizácia; Ing. Peter Stiffel — technologické zaňadenie;
Ing. Michal Leštach — stlačený vzduch

- sú to odbome spósobilé osoby, ktoré zodpovedajú za správnost‘ a úplnosť projektovej
dokumentácie.

Spósob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:

- parc. č. KN-C: 1331/14, 1331/15, 1331/25, 1331/26, 1331/27, 1331/29, 1331/30, 1327/74
v k.ú. Okoličné sú vedené ako zastavané plochy a nádvoňa

Súhlas na vyňatie z PPF:
- nie je potrebný.

Napojenie na komunikačnú siet‘:
— stavba je navrhovaná v eXistujúcom oplotenom pňemyselnom areáli; prístup k nemu je

umožnený eXistujúcim vjazdom z miestnej prístupovej komunikácie po už existujúcich
vnútro-areálových komunikáciách a spevnených plochách

Povolenie na výstavbu vodnej stavby v rozsahu stavebných objektov:

SO 010.1 Dažďová kanalizácia zo striech 2.etapa
SO 018.3 Prekládka vodovodu
— povolené rozhodnutím Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné

prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2019/006962-03/Ks zo
dňa 17.05.2019

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konasu, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia:
- stavby sú navrhované v eXistujúcom uzavretom a oplotenom pňemyselnom areáli

Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti
a ochrany zdravia, plán bczpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať:
STN 92 0201-1 až 4 Požiama bezpečnost‘ stavieb — spoločně ustaxovenia

5



SYN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb — obsadenie objektov osobami
Vyhl. č. 288/2000 Z. 2. o technických požiadavkách na požiamu bezpečnosť pri výstavbe
a prš užívaní stavby.
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu stanovené zák. Č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák. č. 50/1976 Zb. V

znení neskorších predpisov, najmá * 43d-i, a pdslušné technické normy.
- Vyhl. MZP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V pripade nedodržania terminu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred
uplynutím lehoty výstavby o jej predlženie.

Spösob uskutoěnenia stavby: dodávatefsky

Zbotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný do 15 dní od
ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotovitera stavby s uvedením
názvu firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbomej spósobflosti pre
vykonávanie tejto činnosti.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit‘ vytýčenie stavieb fyzickou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartograflcké činnosti, musí mať
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

Podrobnešie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmü z
hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hPadiska architcktúry:
- stavebnik je povinný bezodkiadne oinámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na
stavbe / 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!,

stavebník je povinný umožnit‘ povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vvkonania
SSD,
- na stavbe musí byť k dispozicii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby, - na stavbe musí byt‘ odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí
dňom. ked‘ sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- stavebník je povinný na stavbe umiestnit‘ štítok. na ktorom uvedie názov stavby. dodávateľa.
stavebný dozor, termín zabájenia a ukončenia stavby. ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo
a dáwm stavebného povolenia.
- stavebník musí dbať. aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesf susedný pozemok do póvodného stavu, ak to
nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnút‘ jeho vlastníkovi náhradu.
Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody ( 420 a nasl.
Občianskeho zákoimíka); rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencü stavebného
úradu,
- stavebný materiál skladovat‘ tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov,
pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácň,
- zariadenie staveniska umiestnif na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania

ZS odstrániť a pozemok daf do póvodného stavu,
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- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zamčená požadovaná
mechanická pevnosf a stabilita, požiarna bezpečnost‘ stavby, hygienické požiadavky, ochrana
zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo
k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby
(stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.
- stavebné práce je potrebné vykonávat‘ tak, aby nevznikli škody na susedných
nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastnikov
susedných nehnuteľnosti. taktiež pd výstavbe nezhoršovat‘ podmienky bývania a užívania na
priľahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu ajej odvodnenie.
- odvedenie dažďových vód z pozemku a zo stavby viesf tak, aby nedochádzalo k
zamokrovaniu susedných nehnuterností.
- po ukončení stavby požiadaf stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného
zákona.

Dodržanie požiadavick dotknutých orgánov a mesta:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2019/005658-02/Ks zo dňa 26.04.2019.
Súhlasí s pňpomienkami:
- Stavebné objekty SO 018.3 Prekládka vodovodu, SO 010.1 Dažďová kanalizácia zo

stňech 2.etapa — sú vodnými stavbami a podliehajú stavebnému povoleniu v zmysle 26
vodného zákona. O stavebné povolenie je potrebné požiadať tunajši orgán štátnej vodnej
správy.

- Ak investor nemá platné povolenie na osobitné uživanie vöd (* 21 vodného zákona) —

vypúšťanie dažďových vód zo striech objektu a spevnených plóch (I. etapa) do vodného
toku — je potrebné požiadať o vydanie takéhoto povolenia tunajší orgán štátnej vodnej
správy.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátneho odpadového hospodársb‘a pod č. OU-LM-OSZP-2019/005624-002-MA zo dňa
26.04.2019.
Súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s

platnou legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pň výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe (faktúry, vážne lístky, zmluvy...).

- Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilně
zaňadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka
odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie
odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spósobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie
alebo odpad zo staveniska hneď odvážaf. Upozorňujeme Vás, že výkopová Zemina pokial‘
nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za
odpad, a ako s odpadomje potrebné s ňou nakladat‘.
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- Prevádzkovateľ objektu si musí plniť poviimosti, ktoré mu ako póvodcovi odpadu
vyplývajú zo zákona o odpadoch (vedenie evidencie o odpadoch, podávanie ohlásení,
zhromažd‘ovanie odpadov v súlade so zákonom,...). S komunálnymi odpadmi je potrebné
nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský Mikuláš.

Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna
správa ochrany ovzdušia pod Č. OU-LM-OSZP-20191006857-002 Kf zo dňa20.05.2019.
Súhlasí za dodržania nasledovných podrnienok:
- Pri podaní žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby podľa * 17 ods. 1

písm. a) zákona o ovzduší predložiť na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej
správy ochrany ovzdušia,

- Návrh prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spósobom sa budú evidovať) podľa
vyhlášky MZP SR Č. 23112013 Z. z. (ďalej len .‚vyhláška 231/2013“) o infontáciách
podávaných Európskej komisii. o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie.
o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore
teclmicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačnch opatrení v znení
neskorších predpisov.

- Prevádzkový predpis pre kotolňu.
- Návrh výpočtu množstva emisie (3 Vyhlášky MŽP SR Č. 411/2012 Z. z. v znení

neskorších predpisov),
- Udaje o stacionámom zdroji v súvislosti s Národným emisným informaČným systémom

vypracované v zmysel *-u 5 vyhlášky č. 231/2013.

EKO-SERVIS LNI, s.r.o., dňa 15.05.2019.
Ziada zhotoviteľa:
- Pň napojení novo vybudovaných kanalizačných pdpojok na jestvujúcu kanalizáciu vo

vlastnictve spol. EKO-SERVIS LM. s.r.o.. žiadame zhotovitefa o oznámenie termínu
realizácie prác z dóvodu viriálnej kontroly prepojenia na hlavnú kanalizáciu pre
zabezpečenie zamedzeniu nátoku balastných vád do kanalizácie. ktoré hydraulicky
preťažujú COV a tým znižujú jej účinnosť.

TŮV SÚD Slovakia, s.r.o. pod č. 7165016630/50/19IBT/OS/DOK zo dňa 09.05.2019.
Vyššie uvedené stanovisko platí za podmienok — nedostatok a upozomenia budú odstráitené
ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzně právne predpisy:
Nedostatok:
- V projektovej dokumentácii nie je dostatočne riešený spösob zaistenia bezpečnosti a

ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe, čo nie je v
súlade s 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. MZP SR č. 453/2000 Z. z

Upozomenia:
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. g), f),

h) platí požiadavka * 5 ods. 2 a 3 vyhl. M PS VR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov a * 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o
posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV
SUD Slovakia s.r.o.

- Pred uvedením vybradených plynových zariadení skupiny B písm. g) (plynovod z
nekovového materiálu) do prevádzky je potrebné vykonat‘ úradnú skúšku podFa 12 vyhl.
MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a 14 ods. 1 písm. b) zákona
Č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV
SUD Slovakia s.r.o.
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Pred uvedením vyhradených zdvíhacích zariadeni skupiny A (žeriav vrátane trvalej
žeriavovej dráhy) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa 12 vyhl.
MPSVR SR Č. 508/2009 Z. z. v zneni neskorších predpisov a 14 ods. 1 písm. b) zákona
Č. 124/2006 Z. z. v zneni neskorších predpisov v nadväznosu na 5ods. 1 nariadenia
vlády SR Č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SÜD Slovakia
s.r.o.
Pred uvedením vyhradených tlakových zadadeni skupiny A (expanzná nádoba s
membránou REFLEX NG 100 poz.Č. Sa. v.č.UVDW000800) do prevádzky je potrebné
vykonať úradnú skúšku podľa 12 vyhl. MPSVR SR Č. 508/2009 Z. z. v zneni neskorších
predpisov a * 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v zneni neskoršich predpisov v
nadväznosti na* S ods. 1 nariadenia vlády SR Č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou
osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
Pre konštrukČnú dokumentáciu inštalácie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia skupiny A
platí požiadavka * S ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR Č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov a 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o
posúdeni dokurnentácie technických zadadeni oprávnenou právnickou osobou napr. TUV
SUD Slovakia s.r.o.
Vyrábať vyhradené zdvíhacie zariadenie skupiny A, žeriavové dráhy možno len podľa
overenej konštrukčnej dokumentácie v zmysle S ods. 3 vyhl. MPSVR SR Č. 508/2009 Z.
z. v zneni neskorších predpisov a 14 ods. I písm. d) zákona Č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zaňadení oprávnenou
právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
Technické zariadenie žeriavje určeným výrobkom podl‘a nariadenia vlády SR Č. 436/2008
Z. z. v znení nariadenia vlády SR Č. 140/2011 Z. z. Pd uvedení na trh alebo do prevádzky
je potrebné splnit‘ požiadavky citovaného predpisu.
Pracovné prostdedky - technické zaňadenia (zadadenia technológie a vzduchotechniky)
navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviest‘ do prevádzky v zmysle * 13 ods.
3 a 4 zákona Č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a 5 ods. I nariadenia vlády
SR Č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisorn na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pd práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa
zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
Fred uvedením technických zaňadení (zaňadení technológie a vzduchotechniky) do
prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú
osobu, ktorou je napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.. o vydanie odborného stanoviska v
zmysle 14 ods. 1 písm. d) zákona Č. 124/2006 Z. z. v znení neskoršich predpisov.
Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaiým technickým zariadeniam musí byť
vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu ‚Návodu na použivanie“ (inštnikČná
pňruČka pre používateľa) v zmysle Čl. 1.7.4.2 prílohy Č. I Smemice Európskeho
parlamentu arady 2006/42/ES a časti 6.4 SIN EN ISO 12100.
V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné právne predpisy (nariadenie vlády SR Č.
576/2002 Z. z., vyhl. SUBP SBIJ Č. 374/1990 Zb.. vyhl. MPSVR SR Č. 718/2002 Z. z.,
nariadenie vlády SR Č. 204/2001 Z. z.,) a neplatné technické predpisy (ON 44 9101. ON
38 6471).
Rebrík s ochranným košom na strechu musí byť riešený podľa SYN 74 3282 (chýba popis
a kóty).
Premiestnitel‘né zábradlie musí zodpovedat‘ požiadavkám podl‘a Čl. 4.6 SIN 74 3305
(chýba popis a kóty).
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Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2019/11205-2/34213/FUR zo dňa
03.05.2019.
K predmetnej stavbe si KPÚ Žilina uplatňuje nasledovné požiadavky:
- Ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej

povahy, napr. objektu, kultúmej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov,
je nevyhnutné nález okamžite ohlásit‘ Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, najneskór
na druhý pracovný deň po nájdení a ponechaf ho bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom.

- Stavebník je povinný preukázateľným spósobom oboznámiť s podmienkami záväzného
stanoviska ‘šetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Stredoslovenská distribučná, a.s. pod č. 4600051760 zo dtm 20.05.2019.
Súhlasí s nasledovnými pňpomienkami:
- V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej Nízkosti sa nachádzajú podzemné NN

vedenia a skrine. Zakreslenú odentačnú trasu týchto vedeni Vám prikladárne na sittačnom
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 podFa príslušných noriem STN. Pd realizácii
výkopových prác. žiadame neporušíť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozornit‘, že v danej lokalite sa móžu nachádzaf aj
podzemné vedenia tretích osób. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy
podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Toto \tyjadrenie má len informatívny
charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení
potrebné fyzicky ju vytýčíf. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD
Vám na základe objednávky smerovaiiej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke
www.ssd.skjink: https:i/www.ssd.slc/ine-sluzby/vytycovanie-podzemnych-energetickych
vedeni, vytýčí určený pracovník SSD.

- Pripojenie do disiribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných SiN a zákona
25 1/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojk - bude dešené z el.inštalácie OM-93004060.

- Meranie elektriny bude umiestnené v TS-okoličné/gergone. - polopriame cez meracie
transformátory prúdu (MTP).tňedy presnosti 0.5S sekundámej záťaže 1 OVA.úradne
overené - je potrebné dokladovať overovacimi listami.

- Platnosf tohto vyjadrenia je 6 kalendámych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnost‘ pri zmene údajov, na základe ktorých bob vydaré (zmena lokality,
vsmpných údajov, súvisiacej legislativy a pod.).

SPP — distribúcia, a.s. pod Č. TD/KS/A4851/2019/Hy zo dňa 24.04.2019.
Súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržaiúa nasbedujúcich podmienok:
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských

zaňadení v zmysle 79 a 80 Zákona o energetike,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržat‘ minimá]ne vzájomné vzdialenosti

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a eXismjúcimi nadzemnými a
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysbe SYN 73 6005, STN 73 3050 a
TPP 906 01,

- Pred realizáciou zemných prác alalebo pred zaČatím vykonávaria mých činností je
stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- Pred realizáciou zemných prác a/abebo pred začatím vykonávania mých činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
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zariadení na základe pisomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat‘ 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
distdbucia.sk),

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a1alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 rn,

- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky Č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych
predpisov - súvisiacieh technických nodem a Tecbnických pravidiel pre plyn (TPP),
najmä TPP 700 02,

- Stavebník je povinný pri realizácü dodržať technické podmienky stanovené v
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Ziadosti o vyjadrenie k zmene na eXistujúcom
odbernom mieste číslo 9007801218

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosf plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zaňadení, najmá výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštmkcie (obnovy) plynárenských zadadení,

- Stavebník je povinný umožnif zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242
5201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zadadení,

- Stavebník je povinný realizovat‘ výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na
každú straiy od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až
po predchádzajúcom vytýčeni plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechaiiizmov,

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sana tieto práce nevzt‘ahuje vydané povolenie SPP-D,

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt‘ počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit‘ do novej úrovne
terénu,

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt‘
ihned‘ ohlásené SPP-D na telč. : 0850 111 727,

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy
hlavného uzáveru plynu (HUP), stavebník je povinný umiestnit‘ hlavný uzáver plynu
(HUP), regulátor tlaku plynu ( RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne
pdstupného a súkromného pozemku tak, aby boli pdstupné z verejnébo pňestranstva,

- Stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP
D, pracovisko Poprad, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia
podľa prílohy,

- Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi
vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadaf o montáž meradla a uviesf
plynárenské zadadenie do prevádzky,

- Rekonštmkcia OPZ a rozšírenie plyn, spotrebičov sa uskutoční za HUP na plyn, zariadení,
ktoré nie je v našom majetku, žiadame rešpektovať podmienky k tech. zmene v zmysle
vyjadrenia č. 9007801218.
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Okresné riaditel‘slvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, pod č.
ORHZ-LM2-2019/000201-001 zo dňa 16.05.2019.
Súhlasí bez pripomienok, ale prípadný presah požiame nebezpečného priestoru od riešenej
stavby na susedné pozemky (parcely) je potrebné nešit‘ pni vydávaní stavebného povolenia.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 2691/2019/PŠ zo dňa 02.05.2019.
S vydaním stavebného povolenia súhlasíme s týmito pdpornieakami:
- Vzhfadom na navrhovaný spósob zásobovania požiamou vodou (napojenie z vlastného

požiameho vodovodu, použitie vlastnej ATS, vlastná požiama nádrž), LVS, as., nezaručí
požadované množsWo a tlak požiamej vody.

- Upozorňujeme. že dirnenzia existujúceho vodomeru vo vodomemej šachte nevyhovuje
požadovanej potrebe vody Qh= 2,08 1/s. Existujúci vodomer bude vymenený za
vyhovujúci vodomer typu Sensus 420, Q= 10 m3/h na základe písomnej požiadavky
investora. Kontakt: p. Hričák. 0905 701 932.

- Pri realizácü navrhovaných kanalizačných pnípojok je potrebné niadheľ sa pokynmi
správcu splaškovej a dažďovej kanalizácie. ktorým nie je naša spoločnosf.

Energotel, a.s., prevádzka Žilina pod č. ET/MMI8/1675 zo dňa 10.12.2018.
Stavba zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia:
- Pred zahájením zemných prác v blízkosti nášho TKZ požiadajte o vvtýčenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštepný závod Piešťany pod č. CS SVP OZ PN
4281/2019/2 zo dňa 10.05.2019.
K umiestneniu stavebných objektov nemáme zásadné pňpornienky, keďže stavbou nedójde
k pňamemu styku s majetkom v našej správe.
- Na zaústenie vód do eXismjúcej kanalizácie v celkovom množstve 72,90 l/s je pozrebný

súhlas vlastníka kanalizácie.
- Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovat‘ v zmysel ustanovení * 47

ods. 2 a * 53 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. SVP, šp. OZ Piešťany nezodpovedá za
škody spósobené účinkami vód. splavenín a fadu. ako i vzniknuté pd mimoňadnych
udalostiach podľa * 49 ods. 5 vodného zákona.

- Zaústenie dažďových vód z parkoviska cez ýustný objekt do toku bude možné až po ich
prečistení v ORL. Projekt parkoviska je potrebné zaslať na odsúhlasenie na našu správu.

Ďalej požaduje: Začiatok a koniec stavebných prác nablásiť a ku kolaudácii stavby prizvaf
nášho technika (09 14/325 868 príp. 0903/806382).

K projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia sa vyjadrili:

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. odd. ElA pod
č. OU-LM-OSZP-201 9/7855-02-CEN zo dňa 12.06.2019

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany pdrody a krajiny a posudzovania vp]yvov na životné prostredie, pod č.
OU-LM-OSZP-201 9/4771-02-CEN zo dňa 03.04.2019

- Obesný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, pod Č.
OU-LM-OSZP-2019/05750-002-Pa zo dňa 07.05.2019

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2019/005658-02/Ks zo dňa 26.04.2019

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2019/005942-02/Ks zo dňa 29.04.20 19

12



- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
ochrany ovzdušia, pod č.OU-LM-OSZP-2019ĺ006857-002 Kf zo dňa20.05.2019

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva, pod č. OU-LM-OSZP-2019/005624-002-MA zo dňa
26.04.20 19

- Obesný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, pod Č. OU-LM-OKR
2019/005574-002 zo dňa2s.04.2019

- Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta, pod Č. MsU/UHA2O19/4443-02-Bc
zo dňa 17.05.2019

- EKO-SERVIS LM, s.r.o., Zo dňa 15.05.2019
- TUV SUD Slovakia, s.r.o., pod č. 7165016630/50/19/BT/OS/DOK ZO dňa 09.05.2019
- Krajský pamiatkový úrad Zilina, pod č. KPUZA-2019/11205-2/34213/FUR zo dňa

03.05.2019
- Stredoslovenská distribuČná, a.s., pod č. 4600051760 zo dňa 20.05.2019
- SPP — Distribúcia. a.s., pod č. TD/EX/0728/2019/Hy zo di1ia 02.01.2019
- SPP — Distribúcia, a.s., pod č. TD/KS/A4851/2019/Hy zo dňa 24.04.2019
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, pod Č.

ORHZ-LM2-201 9/000201-001 zo dňa 16.05.2019
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, pod č. 2019/00881-

02/1 38-MUDr.Hudák. zo dňa 02.05.2019
- Liptovská vodárenská spoloČnosť, a.s., pod Č. 7671/201 8/PŠ zo dňa 11.12.2018
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 2691/2019/PŠ zo dňa 02.05.2019
- Michlovský, s.r.o., údržbové centrum Banská Bystrica, správca PTZ Orange Slovensko,

a.s., pod č. BB-0057/2019 zo dňa 10.01.2019
- Slovak Telekom, a.s., pod č. 6611834073 zo dňa 09.12.2018
- 02 Slovakia, s.r.o., zo dňa23.04.2019
- IMAFEX, s.r.o., zo dňa 26.04.20 19
- PROFI-NET, s.r.o. zo dňa 20.05.2019
- ALCONET, s.r.o., zo dňa 18.04.2019
- Energotel, a.s.. pod č. ET/MMIS/1675 zo dňa 10.12.2018
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, pod Č. CS SVP OZ PN

4281/2019/2 zo dňa 10.05.2019
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, pod Č.

ASMdpS-1-637/2019 zo dňa 30.04.2019
- Dopravný úrad, pod č. 10976/2019/ROP-002/17399 zo dňa 06.05.2019

Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘ v
Zmysle 52 ods.1 Zák. Č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosf. ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

UkonČenú stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona uživať len na
základe kolaudaČného rozhodnutia a až po kolaudácii vodnej stavby.

Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona právne ZáväZné aj pre
právnych nástupcov konania.

Rozhodnutic o námictkach účastníkov konania:
- V pňebehu stavebného konania neboli vznesené námietky od úČastníkov konania.
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Odóvodnenie:

Stavebník GERGONNE SAS, so sídlom: Rue de Tamas, 011 00 Oyoimax,
Francúzsko, ICO: 489 005 058, zastúpená splnomocneným zástupcom spoločnost‘ou
PROMTO, a.s., so sidlom: Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Zilina, ICO: 44 361 882, zastúpená
splnomocnenýrn zástupcom spoločnost‘ou PROMT, s.r.o., so sídlom: Robotnícka lA, 036 01
Martin, ICO: 36 401 391, podal dňa 21.05.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu: „Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou GERGONNE SLOVENSKO II.
etapa“ na pozemkoch parc. č. KN-C: 1331/14, 1331/15, 1331/25, 1331/26, 1331/27, 1331/29,
133 1/30, 1327/74v k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Na stavbu boto vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš, pod č.
URaSP 2012/03776-04 Ta, dňa 22.08.2012, právoplatné dňa 20.09.2012 a stavebné povolenie
pre I. etapu výstavby, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš, pod č. URaSP 2012/04774-OO3Le, dňa 03.10.2012, právoplatné dňa
06.11.20 12.

Pre predmetnú stavbu bob vydané rozbodnutie zo zisťovacieho konania, Obvodným
úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsekom štátnej Správy ochrany prírody
a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš, pod č. A/2012/01169-014-CEN, dňa 27.06.2012. Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a
posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal odbomú pomoc podľa * 56 písm. e)
zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, pod č. OU-LM-OSZP-2019/4771-02-
CEN zo dňa 03.04.2019.

Mesto Liptovský Mikuláš, zastúpené Spoločným obecným úradom územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, v zmysle * 58a ods. 3 zákona č.
50/1976 Zli o územnom plánovaní a stavebnom poňadku v znení neskorších predpisov
zverejnením žiadosti omámilo dňa 05.06.2019 pod č. MsU/URaSP/2019/4426-02/TBo, že
stavebník GERGONNE SAS, so sídlom: Rue de Tamas, 011 00 Oyomrnx, Francúzsko. ICO:
489 005 058, zastúpená splnomocnenýrn zástupcom spoločnosťou PROMTO, a.s., so sídlom:
Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Zilina, ICO: 44 361 882. zastúpená splnomocneným
zástupcom spobočnosfou PROMT, s.r.o., so sídbom: Robotnícka lA, 036 01 Martin, ICO: 36
401 391, podal dňa 21.05.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Výrobno-
skladová hala s administratívnou budovou GERGONNE SLOVENSKO II. etapa“
nachádzajúcu sana pozemkoch parc. č. KN-C: 1331/14, 1331/15, 1331/25, 1331/26, 1331/27,
1331/29, 133 1/30, 1327/74v k.ú. Okoličné.

Udaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia, vydaného z hl‘adiska posudzovania
vplywov na životné prostredie — Navrhovaná činnosť: „Výrobno-skladová hala s
administratívnou budovou Gergorme Slovensko, s.r.o.“ (spočíva vo výstavbe výrobno
skladovej haly s administratívnou budovou s potrebou infraštruktúrou, výrobný proces
spočíva v konvertovaní teclmických obojstramých lepiacich pások a plošného vysekávania
komponentov).

Uvedený zámer posúdil Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši,
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš, v zisťovacom konaní podľa * 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vydal rozhodnutia pod č. A/2012/01 169-014-CEN zo dňa 27.06.2012.

Uvedený dokument je pňstupný na stránke:
https://www.enviroportal.skleialeiaJdetail/vyrobno-skladova-hala-s-adrninistrativnou
budovou-geronne-sbvensko-s
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Stavebný úrad zároveň dňa 05.06.2019 pod Č. MsÚĺúRaSP/2019/4426-03/TBo
oznámil začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním na deň 25.6.2019v zmysle * 61 ods. 1 stavebného zákona.

Oznámenie o začatí konania bob doručené všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgásiom. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky můžu
uplatnif najneskůr pri ústnom pojednávaiií, inak k nim nebude pňhliadnuté. Do určenej doby
námietky neboli vznesené.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o
stavebné povolenie z hľadisk uvedených v ustanoveniaeh 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a

8 vyhl. Č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s úČastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej
správy a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy
úČastnikov konania.

Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené 43d a 43e a 48 až 52
stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 9 vyhl. Č. 45 3/2000 Z. z. a príslušné
ustanovenia slovenských teclmických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také důvody, ktoré by
bránili povoleniu stavby.

Uskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podfa
vyhl. Č. 532/2002 Z.z.

Vlastníctvo:
- výpis z listu vlastnictva Č. 1184 k.ú. Okoličné

Správny poplatok:
bol vybraný v zmysle zákona Č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov:
- pol. Č. 60 písm. g) nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane = 800 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
Spobočného obecného úradu úzenmého rozhodovania a stavebného poňadku, ul. Stúrova
1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Zitina. Rozhodnutieje po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

ĺ rJfl \
lot
* *

\ ĺ %j

\ Ing. Ján( Ic áč PhD.
primátor mestk ip ovský Mikuláš
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Doručuje sa
q/ vlastníkem dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou,

ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podl‘a 69 ods. 2 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 spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán
zverejňuje písomnosť súčasnc na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to

vhodné aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase,

tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie

týka.

Na vedomie:
- GERGONNE SAS, so sídlem: Rue de Tamas, 011 00 Oyonnax, Francúzsko, ICO: 489

005 058, zastúpená splnomocneným zástupcom spoločnosťou PROMTO, a.s., so sídlem:

Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Zilina, ICO: 44 361 882, zastúpená splnomocneným

zástupcom spoločnosťou PROMT. s.r.o., so sídlom: Robotnícka lA, 036 01 Martin, ICO:

36401 391
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Ohesný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia,

Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
- EKO-SERVIS LM, s.r.o., Bellova 14/87, 031 01 Liptovský Mikuláš
- TÜV SUD Slovakia, s.r.o., Pracovisko Nitra, Coboriho 2, 94901 Nitra
- Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19,01001 Zilina
- Stredoslovenskádistribučná, a.s., Pri rajčianke 2927/8,01047 Žilina
- SPP — Distribúcia. as.. Mlynské Nivy 44/b. 825 11 Bratislava
- Okresné daditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,

Podtatranského 25/l 910, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80

Liptovský Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Energotel, a.s.. Prevádzka Zilina, Jána Mika 44, 01001 Zilina
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36,

034 01 Ružomberok
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA 7,

974 01 Banská Bystrica
- Dopravný úrad, Letisko M.R. Stefánika, 823 05 Bratislava
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ElA

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

28062019 1301 2019
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