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

Číslo: MsÚ/úRaSP 2019/5877-03/MDu V Liptovskom Mikuláši dňa 25.11.2019

Stavebník: SUKUPCÁK,s.r.o., ICO: 36 768 499, Drieňová Č. 755/25, 01 04 Žilina
v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš -

Staré Mesto
Ziadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: Polyhinkčný obytný súbor Nová Palúdzka

L etapa - SO -101- KIJK2 komunikácie a spevnené plochy

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník SUKUPCÁK,s.r.o., ICO: 36 768 499, Drieňová Č. 755/25, 01 04 Žilina
v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš -

Staré Mesto podal dňa 05.08.20 19 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu ‚.Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa - So -101- K1/K2 komunikácie
a spevnené plochy“ nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KN—C 2099/336, KN—C
2099/332, KN—C 2099/337, KN—C 2099/225 v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bob
začaté stavebné konanie. ‚ ‚

Na stavbu bob vydané územné rozhodnutie pod č. MsU/URaSP 20 18/8998-063
řADu zo dňa 19.03.2019.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa * 120 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, * 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť o vydanie stavebného
povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa ustanovenia 62 a 63 Zákona č.
50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:

stavba „..Polyhinkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa - SO -101- K1/K2
komunikácie a spevnené plochy“ nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. Č. KN—C
2099/336, KN—C 2099/332, KN—C 2099/337, KN—C 2099/225 v k. ú. Palúdzka sa podľa

66 ods. 1 stavebného zákona a 16 zákona č. 135/1 961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov

p OV 01‘ H e
ako stavbu dočasnÉ v zmysle nájomnej zmluvy Č. 810/2019/Práv. medzi mestom Liptovský

Mikuláš a SUKUPCAK,s.r.o. zo dňa 08.10.2019

Druh a účel povol‘ovanej stavby: Inžinierska stavba

Popis stavby:
Projekt rieši návrh jednosmemej komunikácie pri bytových domoch C1-C3, z ktorej

budú pripravené nábehy na budúci vjazd do parkovacieho domu, ktorý bude predmetom II.
etapy výstavby. Pre bytový dom E je navrhnuté parkovanie v garáži a na spevnenej ploche
pred garážami vpočte 14 ks. Tie budú napojené vjazdom na novů obojsmemú komunikáciu.
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Novonavhovaná obojsrnemá komunikácia bude napojená zul. Pavla Štraussa v dÍžke cca
130 rn, šírka jazdných pruhov bude 3,25 ni Popri krajnici je v oboch srneroch navrhnuté
pozdÍžne parkovanie v šírke 2,0 rn, celková šírka komunikácie je 10,5rn. Chodníky v širke
2,0 rn sú navrhnuté popri obojsrnernej aj jednosrnernej komunikácii. Odvodnenie
spevnených plóch je navrhnuté do vsakov po prečistení v ORL. Pre I. etapu je celkovo
navrhnutých 97 parkovacích stojísk z toho 4 pre osoby s obrnedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.

Technické údaje stavby:
SO -101- K1ÍK2 komunikácie a spevnené plochy
Jednosmerná kornunikácia K1 popred bytové domy C1-C3

- šírka komunikácie je navrhnutá 5,5 m bez vodiacich čiar, vrnieste napojenia na
obidvoch koncoch bude rozšírená o polornery napojenia, dlžka kornunikácie je
navrhnutá cca 103,0 rn,

- chodníky sú navrhnuté v šírke 2,Om v rnieste vstupov do bytových domov sú
rozšírené na 4,0 rn, ‚

- odvodnenie bude zabezpečené 2% priečnyrn sklonorn a pozdlžnym sklonom do
uličných vpustí,

- kornunikácia je navrhnutá v prevedení asfaltobetónu. chodníky a stojiská pre
kontajnery sú navrhnuté v prevedení betónovej dlažby,

Obojsrnemá kornunikácia K2 pred bytovýrn domorn E
- šírka kornunikácie je navrhnutá 6,5 rn, v rnieste napojenia na uhPavla Straussa bude

rozšírená o polornery napojenia a následne sa za priechodorn pre chodcov rozširi na
10,5 rn stým, že ku kornunikácH sú priradené 2,0 rn pásy z oboch strán vyhradené pre
pozdlžne parkovanie, dlžka kornunikácie je navrhnutá cca 131,0 rn,

- chodníky sú navrhnuté v šírke 2,Orn v mieste vstupov do bytových domov sú
rozšírené na 4,0 rn, ‚

- odvodnenie bude zabezpečené 2% priečnym sklonorn a pozdlžnym sklonorn do
uličných vpustí,

- kornunikácia je navrhnutá v prevedení asfaltobetónu, chodníky a stojiská pre
kontajnery sú navrhnuté v prevedení betónovej dlažby,

Parkoviská
- pre bytové domy CI- C3 je navrhnutých 30 vonkajších stojísk (kolmé radenie 2,5rn x

5,3m — 23 ks; 3,Om x 5,3rn — 3ks pre osoby so zniženou schopnosfou pohybu a
orientácie a 4 ks pozdlžne radenie 2,2m x 6,Orn);

- pre bytový do E je navrhnutých 8 vonkajších z toho I vyhradené pre osoby so
zníženou schopnosfou pohybu a orientácie ‚ kolrné radenie s rozrnerrni 2,5rn x 5,3 rn
-7 ks a 3,Orn x 5,3rn — 1 ks;

- popri obojsrnernej kornunikácii je navrhnutých 30 vonkajších stojísk s pozdÍžnym
radenírn 2,Om x 5,3 rn;

- sú navrhnuté v prevedení cernento-betónovej konštrukcie, odvodnené budú priečnyrn
a pozdlžnyrn sklonorn do uličných vpustí;

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO -101- K1/K2 komunikácie a spevnené plochy + Trvalé dopravné značenie
Spósob dotcrajšicho využitia pozemkov:
Pozemky parc. č. 2099/336, KN—C 2099/332, KN—C 2099/337, KN—C 2099/225 v k. ú.
Palúdzka sú vedené na liste vlastníctva č. 5198 a 4401 ako zastavaná plocha a nádvorie.
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Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
- nieje potrebný

Dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval:
Ing. Andrej Vachaja — konštrukcie inžinierskych stavieb

Pre uskutočnenie stavby sa určujú ticto podmicnky:
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Zmeny nesmú
byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
napojenie na komunikačnú sleť - rozhodnutím mesta Liptovský Mikuláš pod č.
MsU/ŽPD-2019/05972-OO2tMGa zo dňa 12.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosf
15.08.2019 sa povolilo zriadenie pripojenia účelovej komunikácie k miestnej komunikácii

Dažd‘ové vody — je povolená rozhodnutím Obesného úradu Liptovský Mikuláš pod Č. OU
LM-OSZP-SVS-2019 /010430 -05 Li zo dňa 25.11.2019 — vypúšťanie vód, vsaky, uLičné
vpuste, ORI;

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti a
ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a oehrane zdravia pri práci, dodržat‘:
STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácii

STN 73 6056 — Odstavné a parkovacie plochy

STN 73 6133 —Nawhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komuiiikácií

SYN 01 3466— Výkresy cestných komunikácií

SYN 018020— Dopravné značky na pozemných komunikáciách

SYN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost‘ stavieb - spoločné ustanovenia

SYN 73 0818 Požiama bezpečnosť stavieb - obsadenie objektov osobami
Vyhl. Č. 288/2000 Z. Z. o technických požiadavkách na požiarnu beZpečnosť pri výstavbe a
pri užívaní stavby.
Pd stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu stanovené zák. Č. 237/2000 Z. z., horým sa meni a doplňa zák. Č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov, najmä 43d-i, a prísluné 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
prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povirmý požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby ojej predlženie.

Spósob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Zhotovitel‘ stavbyt bude určený výberovým konanim. V zmysle ustanovenia 62 odst.1,
písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukonČenia výberového konania
povhmý oznámiť zhotoviteľa stavby, predložif oprávnenie na realizáciu stavieb podľa
zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Zivnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.
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Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečif wtýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávaf geodetické a kartoErafické činnosti, musí mať autorizačně
overenie vybraných eodetických a kartoEraflckých činností autorizovaným eodetom
a kartoRrafom a predložiť na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpcčcnie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z
hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hI‘adiska architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na
stavbe ! 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!,
- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
SSD,
- na stavbe musí byt‘ k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej

stavby,
- na stavbe musí byt‘ odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď

sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby,
dodávateľa. stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu

povolil, číslo a dámm stavebného povolenia,
- stavebník musí dbaf. aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívaiúe susedných

pozemkov. Po skončení prác je povinný uviest‘ susedný pozemok do póvodného stavu, ak to

nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu.

Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (* 420 a nasl.

Občianskeho zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencH stavebného

úradu,
- stavebný materiál skladovat‘ tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov,

pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania

ZS odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu,
- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použif len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná

mechanická pevnosť a stabilita, požiama bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky,

ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora
energie,
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byt‘ zabezpečený tak, aby nedochádzalo

k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstránif vlastník stavby
(stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne,

Podmienky na zabezpečcnie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie,

dráhy, odvádzanie povrchových véd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.
- prcd začatím výkopových prác požiadať o vytýčcnie všetkých podzemných

inžinicrskych sjetí, ktoré můžu byť prcdmetnou stavbou dotknuté.
- stavebné práce je potrebné vykonávat‘ tak, aby nevznikli škody na susedných
nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastnikov
susedných nehnuteľnosti, taktiež pri výstavbe nezhoršovat‘ podmienky bývania a užívania na
priľahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu ajej odvodnenie.
- odvedenie dažďových véd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k
zamobovaniu susedných neluiuteľností.
- po ukončení stavby požiadat‘ stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmyslc stavebného
zákona.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodársh‘a pod ě. :OU-LM-OSZP-2019/8313-002-MA zo dňa 24.06.2019.
Súhlasi s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydanim stavebného povolenia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

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

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

- Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie (zariadenie na zber,
mobilně zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenif priestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečit‘ ho spósobom, ktorý nebude
ohrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo staveniska lmeď odvážať. Upozorňujeme
Vás, že výkopová Zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom
bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, ako s odpadom je potrebné s ňou nakladať
odovzdanie do povoleného zanadenia, v prípade jej skladovania súhlas na skladovanie
výkopovej Zeminy, prípadne súhlas na využitie a teréme úpravy

- Prevádzkovateľ objektu si musí plnif povinnosti, ktoré mu ako póvodcovi odpadu
vyplývajú zo zákona o odpadoch ( vedenie evidencie o odpadoch, podávanie ohlásení,
zhromažďovanie odpadov v súlade 50 zákonom,...) S komunálnymi odpadmi je
potrebné nakladaf aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský Mikuláš.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
pod Č. OU-LM-OSZP-SVS-2019/8314-02i Li zo dňa 25.07.2019.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s realizáciou stavby: ‚.Polyfunkčný obytný súbor Nová
Palúdzka -1. etapa Liptovský Mikuláš“, k. ú. Palúdzka s úh 1 a s í m e.
Upozorňujeme:
Po získaní územného rozhodnutia bude potrebné požiadaf orgán štátnej vodnej správy o
Povolenie vodohospodárskej časti stavby (SO 301 Splašková kanalizácia verejná, SO 400
Vodovod verejný, SO 401 Dažďová kanalizácia, 50-401-Cl Prípojka dažďovej kanalizácie,
SO 405 Vsakovacie systémy, S0-401-C2 Prípojka dažďovej kanalizácie, 50-403-
Odlučovač ropných látok 2, SO 406-Vsakovacie systémy, S0-401 -c 3 Prípojka dažďovej
kanalizácie, 50-402- Odlučovač ropných látok 1, SO 407 -Vsakovacie systémy, SO -401-E
Prípojka dažďovej kanalizácie, S0-408 - Vsakovacie systémy, 50-401-G Prípojka dažďovej
kanalizácie, SO-4 li-Odlučovač ropných látok 3, SO 409 - Vsakovacie systémy, SO- 401-
Dažďová kanalizácia, S0-410-Vsakovacie systémy) a o povolenie na osobitné uživanie vód v
súlade s * 26 a 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, oddelenie
cestnej dopravy, pOZemných komunikácií a verejnýeh priestranstiev, pod Č. MsU/ZPD
-2019/6263 -02 MGa ZO dňa 30.08.2019.
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
pozemných komunikácii a verejných priestranstiev po preskúmaní žiadosu a predloženej
dokumentácie s Ď h I a s í s vydanírn stavebného povolenia pre stavbu: Obytný súbor Nová
Palúdzka, 1. etapa, Liptovský Mikuláš“ na pare. č. KN-C 2099/53, 2099/225, 2099/221,
2099/214, 2099/54, k. ú. Palúdzka v zmysle predloženej projektovej dokumentácie,
a to pod podmienkou nasledovných požiadaviek:
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Pre obsluhu objektov a parkovacích miest bude v zmysle predloženej dokumentácie
vytvorená spevnená plocha a obojsmemé dvojpmhové komunikácie „VeWa B“ šírky 6.5
m a „Vewa ‘ šírky 5.5 rn, ktoré slúžia pre pohyb vozidiel parkujůcich pri objektoch.
Vybuduje sa 97 parkovacích miest ( podľa STN 7361 lO/Z2 min. 88 miest), z toho budú 4
vyělenené pre vozidlá osób s obmedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie, označené
vodorovným dopravným značením a zvislou dopravnou značkou Ji‘ 16 vyhradené
parkovisko“ s príslušným piktogramom „E 15 vyhradené parkovacie miesto pre osoby so
zdravotným postihnutím
Trvalé dopravné značenie je možné osadif na území mesta, až po určení použitia trvalého
dopravného značenia mestom Liptovský Mikuláš, k čomu je potrebné predložiť súhlasné
stanovisko s trvalým dopravným značením Okresného riaditeľstva Policajného zboru v
Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný inšpektorát, aj s potvrdeným výkresom projektu
trvalého dopravného značenia, a preto požadujeme jeho dodatečné doloženie pred
kolaudáciou stavby.
Pred uložením inžinierskej siete do telesa miestnej komunikácie ul. Júliusa Lenka je
stavebník povinný, v súlade s 8 zákona č. 135/1961 Zb., požiadaf mesto Liptovský
Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (tzv.
rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné priložiť schválenú projektovú
dokumentáciu a vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu, OR PZ v Liptovskom
Mikuláši a poprípade odsúhlasenú situáciu dočasného dopravného značenia.
V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred
realizáciou inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčiť
prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné služby
Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Zároveň požadujeme
prizvanie správcu verejného osvetlenia k stavebným prácam v priestore uloženia
verejného osvetlenia.
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy. oddelenie cesmej
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev súhlasi s uložením trvalého a
dočasného dopravného značenia podľa predložených výkresov projektovej dokumentácie
Č. 30-1-K-OS „ Trvalé dopravné značenie“ a SO-l -K-06 ‚‘ Prenosné dopravné značenie

Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pod Č.
4648/2019/MH zo dňa 02.07.2019.
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

V bode napojenia navrhovanej splaškovej kanalizácie na verejnú kanalizáciu žiadame
vybudovať novů sútokovú šachtu.
Kanalizačné revizne šachty je potrebné realizovať s roznášacím betónovým prstencom a
liatinovým poklopom pre zodpovedajúce zaťaženie.
Požadované množstvo vonkajšej požiarnej vody (12,0 l/s) z verejného vodovodu je
možné zabezpečíť len z dvoch odberných miest a s použitím požiamych čerpadiel.
V sůbehu s d‘alšími inžinierskymi sieťami a objektami (uličné vpuste, vsakovacie
zariadenia apod.) žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného rozšírenia vodovodu
a kanalizácie a navrhovanej preložky verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002
Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potmbia na každú stranu.
Dalšie inžinierske siete a ostatné stavebné objekty musia byt‘ umiestnené mimo tohto
pásma ochrany, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby, Kňžovanie sjetí je
potrebné realizovat‘ v zmysle SIN.
Pásmo ochrany navrhovaného rozšírenia vodovodu a kanalizácie, ako aj navrhovanej
preložky verejného vodovodu musí byt‘ vyhlásené rozhodnutím OU ŽP. Pre tento účel
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je stavebník povinný daf vyhotoviť geometrický plán so zakreslením potrubia a pásma
ochrany.

- Napojenie navrhovaného rozšírenia vodovodného a kanalizačného potrubia na
eXistujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za úhradu pracovníci našej
spoločnosti na základe pred-loženej objednávky (resp. zmluvy o dielo).

- Navrhované hydranty na verejnom vodovode žiadame označiť v teréne podľa 8
zákona č. 699/2004 Z.z, Je potrebné použif hydrant s dlžkou zodpovedajúcou krytiu
vodovodného potmbia.

- Na začiatlai, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozširenia verejného
vodovodu žiadame umiestnit‘ markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.

- Všetky armatúry použité pri výstavbe vodovodu musia maf t‘ažkú protikoróznu ochranu
podl‘a požiadaviek noriem GSK.

- V prípade, že pri realizácii dójde k poruchám na potrubiach v naše] správe, žiadame ich
bezodkladné naNásenie na tel. č. 044 55 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na
náklady investora.

- Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia, skúškam tesnosti kanalizačného potrubia
a ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sjetí a objektov žiadame prizývaf
zástupcu naše] spoločnosti, inak nebudeme súhlasif s kolaudáciou stavby. Kontakt - Ing.
Rán tel. č. 0908 916 580 - kanalizácia, p. Rričálc tel. č. 0905 701 932 - vodovod.

- Pred napojením navrhovaného rozšírenia vodovodu a kanalizácie žiadame dohodnúf v
zmluve (resp. v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosfou a investorom
podrobnosti prevzatia vybudovaného rozširenia verejného vodovodu a verejne
kanalizácie do vlastníctva alebo prevádzky.

- Napojenie navrhovanej preložky verejného vodovodu zrealizujú za úhradu pracovníci
našej spo!očnosti na základe predloženej objednávky, ktorú je potrebné predložif po
zvolaní kolaudačného konania a podpísaní zmluvy o odovzdaní preložky.

- Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zabezpečif zňadenie vecného bremena v
prospech LVS, a. s., na pozemkoch, na ktorých bude uložené potrubie navrhovanej
preložky verejného vodovodZriadenie vecného bremena je potrebné vyznačif na LV
vlastníka pozemku.

- Po zvolaní kolaudačného konania zrealizujú pracovnici našej spoločnosti napojenie
preložky na eXismjúce vodovodné potmbie na základe objednávky (resp. zmluv o
dielo).

- V deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebník bezodplatne
odovzdá preložku vlastníkovi verejného vodovodu „Protokolom o odovzdaní a prevzatí
stavby“, vrátane projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a geodetického
zamerania aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

- Na základe uvedenej potreby vody LVS, a. s., pre objekt „E“ dodá a namontuje
vodomer 420 s trvalým prietokom Q3 10 m3/h a pre objekty „Cl, C2 a C3“ dodá a
namontuje vodomer 420 s trvalým prietokom Q3 4 m3/h.

- Pre zriadenie vodovodných a kanalizačných prípojok je potrebné predložif našej
spoločnosti žiadosti na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, pro] ektovú
dokumentáciu a d‘alšie náležitosti podľa pokynov našich pracovníkov.

- V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za
účelom odpisu, kontroly resp. výmeny vodomew a kontroly hlavnej reviznej šachty.
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SPP —Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava pod. č. TD/KS/0159/2019ÍHY zo
dňa 11.09.2019.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podřa ustanoveni zákona Č, 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o energetike“):
SUHLASI s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) za dodržariia nasledujúcich
podmienok: ‚

VSEOBECNE PODMIENKY:
- Stavebník je povinný dodržat‘ ochranné a bezpečnostné pásma existujůcich

plynárenských zariadení v zmysle 79 a 80 Zákona o energetike,
- stavebníkje povinný zrealizovaf stavbu podľa odsúhlasenej projektovej

dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení
(technologických objektov) aJalebo ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky
distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky může mať za následok vyvodenie
trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spósobenú škodu, pričom
stavebníkovi móže byt‘ za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným
správnym orgáiom.,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržaf minimálne vzájomné
vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi
nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle SIN 73 6005,
SIN 73 3O5OaIPP 906 01,

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatim vykonávania
mých činností zabezpeČiť prostredníctvom prislušných prevádzkovateľov presné
vyiýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zenmýeh prác a/a lebo pred zaČatím vykonávania mých Činnosti, je
stavebník povinný požiadat‘ SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadeni na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(www.sDP-distribucia.skV

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky alalebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
p‘ynárenských zariadení do vzdialenosti 100 rn,

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavat‘ ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky Č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP)
najmä TPP 700 02,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.Č. +421 52 242
5201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,

- stavebník je povinný pri realizácH dodržaf technické podmienky stanovené v
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Ziadosti o vydanie technických podmienok pre
rozšírenie distribučnej siete Číslo 1000030819,

- stavebník je povinný minimálne 14 kalendámych dní pred začatim stavby písomne
oznámif SPP-D na adresu SPP- distribúcia, a.s., Ing- Radovan lllith, Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác apod.,

- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené
subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude
možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby,
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TECHNICKÉ PODMIENKY:
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdiaienosti menšej ako 2,0 m na

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s SiN 73 3050 až

po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadeni výhradne ručne bez použitia

strojových mechanizmov.
- ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný

kontaktovať pred zasypauím 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,

- pristup k akýmkoľvek techsrnlogickým zariadeniam SPP-D nic je povolený a

manipu)ácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na rieto práce nevzt‘ahuje vydané

povolenic SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt‘ počas odkrytia

zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovaf 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,

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle 79 a 80

Zákona o energetike umiestňovaf nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty

apod.,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt‘

ihneď ohiásené SPP-D na teLč.: 0850 111 727,
- stavebník je povinný zabezpečif, aby trasa navrhovaných plynárenských zaňadení

rešpektovala mé vedenia s ohľadom na možnost‘ ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby

pri prevádzkovaní nemohlo dójsf k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému

poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečit‘, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi

existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom

vykonala iba oprávnená osoba - zhotovíte!‘, na základe technologického postupu,

vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného

zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečif, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v

čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi

SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonat‘ skúšku

tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o

výsledku skúšky tesnosti vyhotovif a odovzdaf Zápis,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky

SPP-D, pracovisko Poprad, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského

zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzfahu podľa príboh,

OSOBITNE PODMIENKY:
- výstavba STL distribučného plynovodu D 90 P E v di. 251 m, D 63 P E v di. 28 m a

STL pripojovacích plynovodov D 32 PE v db. 30,Om-3 ks.

Slovcnský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, pod č.

CS SVP OZ PN 5541/2019/02 Cz 22745/201/2019 zo dňa 01.07.2019.

Ako správea povodia dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné

stanovisko:
- K umiestneniu navrhovaných objektov Cl, C2, C3, E a G nemáme zásadné výhrady.

Stavbami nedójde k priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie.
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K odvádzaniu dažďových vád zo striech objektov do vsakovacieho zariadenia nemáme
výhrady. Dažďové vody z navrhovaiých parkovísk požadujeme pred odvádzaním do
podzemných vád prečistit‘ v odlučovačoch ropných látok. Požadujeme ORL navrhnůť
plnoprietokové s výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,2 mg.ľl.
Ku kolaudácii žiadame byt‘ prizvaný.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod Č. :6611928601 zo dňa 11.04.2019.
So siet‘ami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
aialebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o. dójde do styku v záujmovom území.

Slovak Telekom, a.s. a DIGJ SLOVAMA, s.r.o. požadujú dodržat‘ Všeobecné
podmieuky ochrany SEK v Zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovat‘ nasledovné:
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržaf ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dávodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosf je v kolízH so SEK Slovak Telekom, a.s. aJalebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnost‘ Slovák Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Ján Babál, jan.babal®telekom.sk,
+421 444328456.
V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakreslif priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle * 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovaf prekládku
SEK.
Upozorňujeme žiadatcľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
V prípade ak na Vami deňnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., aJalebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sief proti
poškodeniu alebo namšeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinnosti podľa 68 Zákona Č. 351/2011 Z. Z. o elektronických komunikáciách
v platnom Znení.
V prípade, že žiadateľ bude so Zemnými práeami alebo Činnosťou Z akýchkol‘vek
dóvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost‘, je povinný
zastaviť Zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
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a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa můžu nachádzať zariadenia mých prevádzkovateľov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto
zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, ss.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://winv.telekom.skivyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržaf pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.

- Ziadateľ může vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadatel‘ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímaf
alebo využívaf bez súhlasu spo!očnosti Slovak Telekom, a.s.

- Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v pdpade ak plánuje napojiť nehnuteľnosf na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

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

LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš, pod Č.: JP-VY-20180723 zo dňa 23.07.02018.

V oblasti záujmového územia dójde k styku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet a.s.
Fred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie

polohy sjetí na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese

imafex(2iimafex.sk abebo tel. čísle 0918 4152327.

IMAFEX spol. s.r.o., Litovský Mikuláš, pod č. JK-VY-20180723 zo dňa 23.07.2018.
V oblasti záujmového územia dójde k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o.
Pri kríženi sjeti, tesných súbehoch, pd budovaní nových komunikácii a spevnených plůch
pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chránit‘ žľabovanim. Mechanická
ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie
polohy sjeti.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe
samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex(imafeX.sk alebo
tel. čísle 0918 4152327.
Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými möžu byť ohrozené alebo poškodené
optické siete ste povinný vykonaf všetky ochranné opatrenia, obeznámit‘ pracovníkov
vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozornit‘ pracovníkov na
možnú polohovú odchýlku + - 30 cm od vyznačenej polohy. Pri prácach v miestach výskytu
sjetí a zariadení praeovať s čo najväčšou opatmosfou a nepoužívať nevhodné náradie vo
vzdialenostj najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy sjete.
Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu. Nad optickou trasou dodržaf zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a
označenie.
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K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa
24.06.2019; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej 5ľV ZO dňa 25.07.20 19;
mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikacií a verejnýeh
priestranstiev ZO dňa 25.06.2019; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 11.09.2019; Liptov
Nel a.s, Liptovský Mikuláš ZO dňa 23.07.2018; IMAFEX spol.s.r.o.. Liptovský Mikuláš zo
dňa 23.07.2018; Liptovská vodárenská spoločnosf, a.s., Liptovský Mikuláš ZO dňa
02.07.2019; Slovak Telekom, as., Bratislava zo dňa 11.10.2019; Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany ZO dňa 01.07.2019;

Rozhodnutia vydané k stavbe:
Rozhodnutie o zriadení pripojenia účelovej komunikácie k miestnej komunikácH

vydané mestom Liptovský Mikuláš pod Č.: MsU/ZPD-2019/05972-002/MGa zo dňa
12.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.08.2019.
Stavebné povolenie vodnej stavby - SO 401 Dažďová kanalizácia.. SO 405 Vsakovacie
systémy- povolená rozhodnutím Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP
ŠVS-2019 / 010430-005/Li zo dňa 25.11.2019.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘ v
zmysle 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoeh rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnost‘, nebola stavba začatá.
Ukončcnú stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívať Jen na
základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.
Stavba komunikácie móže byť kolaudovaná až po skolaudovaní dažd‘ovej kanalizácie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené námietky.

Odóvodnenie: ‚

Stavebník SUKUPCAK.s.r.o., ICO: 36 768 499, Ddeňová Č. 755/25, 01 04 Zilina
v zastúpeni Inžiniering Neumaim. s.r.o.. Oarbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré
Mesto podal dňa 05.08.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného
poňadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa - SO -101- K1/K2 komunikácie
a spevnené plochy“ nachádzajúeich sa na pozemkoch parc. Č. KN—C 2099/336, KN—C
2099/332, KN—C 2099/337, KN—C 2099/225 v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bob začaté
stavebné konanie. ‚

Na stavbu bob vydané územiié rozhodnutie pod č. MsUJURaSP 20 18/8998-063
MDu zo dňa 19.03.2019.

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 30.08.2019 oznámenie o začatí
stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil
od miestneho zist‘ovania aj od ůstneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej lokalite
dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Po doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej lehoty
7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v
predmetnej veci stavebné povolenie.

V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu od účastníkov konania doručené žiadne
námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na navrhovanú stavbu.

Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavebník do 15 dní od
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ukončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením
názvu firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbomej spósobilosti pre
vykonávanie tejto činnosti.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadost‘ o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach * 62, * 63 a * 64 stavebného
zákona a * 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutočnením (ani budúcim
užívaním) stavby nic sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či
ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené
43d a 43e a * 48 až 52 stavebného zákona v znení neskoršich predpisov, 9 vyhl. č.
453/2000 Z. z. a prislušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do
podmienok rozhodnutia.

Umiestnenic stavby a realizácia stavby nic je v rozpore so všeobecnými technickými
požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad v konaní nezistil důvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že
jej realizácia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje. ani životné prostredie neohrozuje.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka
60 písm. „ g “ods. 3: 400,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Vlastníctvo preukázané : listom vlastníctva Č. 5198 ač. 2099 k. ú. Palúdzka overenom na
portáli oversi.gov.sk, nájomnou zmluvou medzi Mestom Liptovský Mikuláš
a SUKUPCAK,s.r.o. zo dňa 08.10.2019;

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

možno odvolaf. Odvolanie podľa * 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podanim na mesto Liptovský Mikuláš, prostrednictvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Stúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš.

Ü odvolaní rozhodne Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Ján BIc$áč, PhD.
primátor me‘ta Liptovský Mikuláš
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Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto oznámenie má podľa * 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podPa 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 lb. 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. Súčasne musí byť
mestom zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie

- Mesto Liptovský Mikuláš — odbor životného prostredia a dopravy ‚ Ul. Štúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

- Mesto Liptovský Mikuláš —Utvar hlavného architekta
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek

5501-1, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS,

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

SSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,

Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SSD. a.s., Pil Rajčianke 2927/8,01047 Zilina
- LVS, as., Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš

Vyvesené v mieste stavby dňa Zvesené dňw

‚ 1312 2019Vyvesene dna t. B. .11 Zvesene dna

Oznámené na webovom sídle a CUET dňa
2811 2019
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