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' MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ . 
Ul. Šíúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo : SP 2015/00412-005/Le V L. Mikuláši dňa 21.5.2015 

LESEL plus s.r.o. so sídlom Bratislava, Velehradská 33 IČO 44 163 436 zastúpený Ing. Jánom 
Chebenom, Okoličné 466 

v 
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby protipožiarna lesná cesta Cemice 
na pozemku pare. č. KN-C 255,305, 256 v k. ú. Benice 

ROZHODNUTIE O PŘERUŠENÍ ÚZEMNÉHO KQNANIA 
(Veřejná vyhláška) 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úřad podl'a ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom konaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov ( stavebný zákon ) a § 5 
písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
abývanie podfa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších 
predpisov územné konáme o umiestnení stavby protipožiarna lesná cesta Cemice na pozemku 
pare. č. KN-C 255, 305, 256 v k. ú. Benice navrhovatel'a LESEL plus s.r.o. so sídlom Bratislava, 
Velehradská 33 zastúpený Ing. Jánom Chebenom, Okoličné 466 

p ř e r u š u j e  

do doby odstránenia nedostatkov podania požadovaným doplněním dokladov, resp. do doby 
márneho uplynutia stanovenej lehoty stanovenej vo výzvě na odstránenie nedostatkov. 

Ak návrh na vydanie územného rozhodnutia nebude požadovaným spósobom v určenej lehote 
doplněný, územné konanie sa zastaví podl'a § 35 ods. 2 a stavebného zákona. 

Odovodnenie : 
Dňa 28.1.2015 podal LESEL plus s.r.o. Bratislava, Velehradská 33 zastúpený Ing. Jánom 

Chebenom, Okoličné 466 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
protipožiarna lesná cesta Cemice na pozemku pare. č. KN-C 255, 305, 256 v k. ú. Benice, ktorá 
sa z časti nachádza v ochrannom pásme železnice, diaPnice na styku s vyhradeným ložiskovým 
územím a vodného diela Liptovská Mara. ' 

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia musí byť ako po stránke formálnej tak aj vecnej 
úplná, čo do rozsahu tak aj obsahu dokladov a podkladov, ktoré je nutné předložit'. Rozsah a obsah 
podkladov je špecifikovaný v stavebnom zákone, jeho vykonávajúcich predpisoch popřípadě 
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osobiných predpisov V zmysle § 3 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje 
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateía, 
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spósobu jeho 
doterajšieho využitia, 
c) zoznam všetkých známých účastníkov územného konania, 
d) druhy a parcelné čísla pozemkov podlá katastra nehnutelhostí s uvedením vlastnických a iných 
práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb, 
e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka 
pozemku, ak nemá navrhovatel' k pozemku vlastnické alebo iné právo a pre navrhované opatrenie 
sa pozemok nedá vyvlastniť, 
J) údaje o splněnípodmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred 
podáním návrhu. 

V zmysle § 3 ods. 1 tejto vyhlášky sa k návrhu na vydanie územného rozhodnutia saprikladajú 
a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu 
územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením vázieb ( účinkov ) na okolie; ak sa navrhuje 
umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávěra, chráněné územie alebo ochranné pásmo 
podlá odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, 
ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vztáhov ( účinkov ) k okoliu; situačný výkres a mapový 
podklad sa přikládá v dvoch vyhotoveniach, 
b) dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávněnou osobou 
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy a obce, 
d) závěrečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané, 
e) doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podáním návrhu. 

V zmysle § 3 ods. 4 tejto vyhlášky k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa 
podfa miesta, druhu, rozsahu a předpokládaných účinkov stavby přikládá dokumentácia pre 
územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť 
dostatočne zřejmé najma 
a) údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená, 
b) urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako 
stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc 
pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1:500); v 
prípadoch uvedených v § 3 ods. 2 postačujú podklady podFa odseku 3 písm. a), 
c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhTad a pódorysné usporiadanie, 
d) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo vázbe na základné 
požiadavky na stavby, 
e) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vod, 
dopravné napojenie vrátane parkovarna, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na 
dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia, 
f) údaje o prevádzke alebo o výrobě vrátane základných technických parametrov navrhovaných 
technologií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov ( okrem komunálnych 
odpadov), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobě, a návrh spósobu nakladania s nimi, 
g) údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie l'udí a požiarnu 
ochranu vrátane návrhu opatření na odstránenie alebo minimalizáciu negativných účinkov a návrh 
na zriadenie ochranného pásma, 
h) dotknuté ochranné pásma alebo chráněné územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo 
pamiatkové zóny 
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i) návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti 
geologických, inžiníerskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údájov o 
vhodnosti z hl'adiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radonu a ďalších prírodných 
rádionuklidov, 
j) údaje o požiadavkách na stavbu z hl'adiska civilnej ochrany, 
k) úpravy nezastávaných ploch pozemku a ploch, ktoré budú zazelenené, 
1) rozsah a usporiadanie staveniska. 

V zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona Ak předložený návrh neposkytuje dostatočný podklad 
pre posúdenie umiestnenia navrhovanéf stavby alebo iného opatrenia v. území, najma vplyvov na 
životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovatelá, aby návrh v primeranej lehote doplnil 
potřebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. Ak 
navrhovatel' nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spósobom v urcenej 
lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví 

Dňa 19.5.2015 sa uskutečnilo ústné pojednáváme spojené s miestnym zisťovaním. Okresný úrad 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej vodnej správy v zmysle § 36 ods. 3 
stavebného zákona listom zo dňa 20.5.2015 požiadal opredlženie lehoty na vydanie závazného 
stanoviska do 31.7.2015. Týmto rozhodnutím o přerušení konania sa sůčasne vyhovuje tejto 
žiadosti. Na základe výsledkov prerokovania podkladov žiadosti stavebný úrad zistil, že 
v prerokovávanom návrhu chýbajú závazné stanovíská dotknutých orgánov a to najma dopravného' 
úřadu, orgánu štátnej správy pre pozemné komunikácie, orgánu štátnej správy lesného 
hospodárstva, orgánu štátnej vodnej správy, orgánu odpadového hospodárstva, orgánu požiarnej 
ochrany, správcov dotknutých sietí technického vybavenia územia. Stavebný úrad konštatuje, že 
předložený návrh neobsahuje predpísané náležitosti uvedené vo vykonávacej vyhláške 
k stavebnému zákonu. Předložené podklady a stanoviská tak nestačia na riadne posúdenie stavby 
z hl'adiska záujmov sledovaných v územnom konaní. 

Tunajší úrad vyzval stavebníka na doplnenie návrhu anásledne bolo konanie přerušené. 
Správný orgán v konaní pokračuje, len čo pominů překážky, pre ktoré sa konanie přerušilo. Pokial' 
je konanie přerušené, lehoty podl'a správného zákona neplynú. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 36 ods. 4 stavebného zákona v znění 
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správného orgánu. 

Proti rozhodnutiu o přerušení konania sa podia § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znění neskorších nemožno odvolat'. Toto rozhodnutie nie je preskúmatel'né súdom. 

Poučenie 



Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky 

Úradná tabul'a správného orgánu 
Vyvesené dfta Zvese: 

2 7 -05- 2015 

1 1 -06- 2015 
Zvesené dňa Zverejnené iným spósobom ..Mí£.P.l£ TJ Vo 

Odtlačok úradnej pečiatky a j ivnenej osoby 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

40 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
O - 1  .  

Obdrží 
navrhovatel' Ing. Cheben Ján, Okoličné 466, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Účastníci konania Národná dialničná spoločnosť a.s., 821 09 Bratislava, Mlýnské Nivy 45 
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
Slovenský vodohospodářsky podnik š. p., Krásku 3/384, 921 01 Piešťany 

Na vedomie 
Dopravný úrad, Letisko g. Štefánika, 823 05 Bratislava 
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR, sekcia CD, PK a IP, Bratislava, Námestie slobody 6 
Banský úrad, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica 
Krajský Pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
Okresné riaditel'stvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditefov 1, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresnýúrad odbor KR, Námestie osloboditelov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠSOPaK Yrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠVS, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Slovenský vodohosp. podnik š. p., Správa povodia horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 
Slovák Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 


