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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
UI. Štúrova 1089, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo : ÚRaSP 2015/06377/003Le V L. Mikuláši dňa 4.4.2016 

Doložka právoplatnosti: 

Matěj Géci narodený dňa 1.5.1985 bytom Kuzmányho 1255/35, Liptovský Mikuláš zastúpený 
3MS Consulting s. r. o. Bešeňová 
- žiadosť o územné rozhodnutie stavby rodinné domy - Nová Palúdzka na pozemku pare. č. KN-
C 1856, 1857, 1868/1, 1869, 1868/2, 1866, 2011 ( KN-E 2402/1 ), 2047 ( KN-E 2402/1 ), 1764 ( 
KN-E 2419 ), 1969 v k. ú. Palúdzka 

ROZHODNUTIE 
(Veřejná vyhláška) 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov ( ďalej 
len stavebný zákon ) prerokoval návrh Mateja Géciho bytom Kuzmányho 1255/35, Liptovský 
Mikuláš zastúpeného 3MS Consulting s. r. o. Bešeňová na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby rodinné domy - Nová Palúdzka v územnom konaní na pozemku pare. č. KN-C 1856, 
1857, 1868/1, 1869, 1868/2, 1866, 2011 ( KN-E 2402/1 ), 2047 ( KN-E 2402/1 ), 1764 ( KN-E 
2419 ),1969 v k. ú. Palúdzka s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podťa § 36 
stavebného zákona a posúdil návrh postupom podl'a § 37 a § 38 stavebného zákona. 

Na základe výsledkov tohto konania podl'a § 39 stavebného zákona vydává 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

rodinné domy - Nová Palúdzka v územnom konaní na pozemku pare. č. KN-C 1856, 1857, 
1868/1, 1869, 1868/2, 1866, 2011 ( KN-E 2402/1 ), 2047 ( KN-E 2402/1 ), 1764 ( KN-E 2419 ), 
1969 v k. ú. Palúdzka tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je grafickou přílohou 
tohto rozhodnutia. 

Objektová skladba : 
SO 01 Cesty a spevnené plochy 
SO 02 Vodovod 
SO 03 Splašková kanalizácia 
SO 04 Dažďová kanalizácia 
SO 05 STL plynovod 
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SO 06 Elektrické rozvody NN 
SO 07 Veřejné osvetlenie 
SO 08 Elektrické rozvody VN 
SO 09 Rodinné domy 

Pre umiestnenie stavby a projektová přípravu stavby sa podl'a § 39 a § 39a stavebného zákona 
určuj ú tieto podmienky: 
1. na umiestnenie stavby 
Stavby 12 rodinných domov budú umiestnené v zastavanom území obce na pozemku pare. č. KN-
C 1856, 1857, 1868/1 al869. Rodinné domy budú mať obdížnikový pódorys o max. rozmeroch 9,2 
x 18 m, 10 x 18 m, 13 x 18 m, 10 x 16,8 m, 13 x 24 m, 13 x 24 m, 14 x 24 m. Rodinné domy budú 
umiestnené : 
- min. 2 m od spoločných hraníc so susednými pozemkami a min. 7 m od susedných rodinných 
domov 
- 6 m od navrhovanej lcomunikácie 
- 7,1 m od chodníka cyklotrasy 
Stavba trafostanice bude umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 1857 
-min. 1,1 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 1837 

2. architektonické a urbanistické 
Objekty rodinných domov budú mať max. 2 podlažia, index zastavanosti max.30% a zelene min. 
20% z plochy pozemku. 

3. napoj enie na komunikačnú sieť 
Objekty budú napojené na verejnú účelovú komunikáciu REAL ESTATE LM vedúcu pozdlž 
priemyselného areálu na pozemku pare. č. KN-C 2055/1 ( KN-E 1292/1, 2419 ), ktorá bude 
doplněná zo severnej strany o veřejné dopravné vybavenie - cyklochodník s chodníkom pre peších. 
Vytvoří sa jednopruhová obojsmerná komunikácia šířky 3,5 m o dlžke 161,9 m s chodníkom 
pre peších šířky 2 m na konci s priestorom na otáčanie. Odstavovanie vozidiel bude na 
jednotlivých pozemkoch vlastníkov rodinných domov. 

4. napojenie na siete technického vybavenia 
Stavby budú napojené na 
- veřejný vodovod potrubím DN 100 po pozemku pare. č. KN-C 1857,1856,1869,1868/1,1868/2, 
1866,2011 (KNE 2402) 
- verejnú kanalizáciu gravitačným potrubím DN 300 po pozemkoch pare. č. KN-C 1857, 1856, 
1869,1868/1,1868/2,1866, 2011 (KN E 2402/1 ), 2047 (KN-E 2402/1 ). 
- električku energiu po pozemkoch pare. č. KN-C 1857, 1856, 1869, 1868/1, 1868/2, 1866, 2011 ( 
KN E 2402/1 ), 2047 (KN E 2402/1 ), 1969, 2055/1 ( KN-E 2419), 1764 ( KN-E 2419 ), ktoré budú 
umiestnené min. 1 m od pozemku pare. č. KN-C 1874. 
Dažďové vody budú odvedené do 3 nových uličných vpustí anásledne do troch vsakovacích 
zariadení. 
Vykurovanie bude plynové. Predíženie veřejného plynovodu bude umiestnené po pozemkoch 
pare. č. KN-C 2055/1 ( KN-E 1292/1), 1764 ( KN-E 2419 ), 1857,1856. 
Pred začatím stavby zabezpečit' vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, dodržať ich ochranné 
pásma a podmienky ochrany lipy. 

5. vyplývajúce z chráněných častí krajiny alebo z ich blízkosti 

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 
Město odbor životného prostredia a dopravy Liptovský Mikuláš - Výkopové práce v případe 
ukladania vedenia (vodovod, plynovod, kanalizácia, telefónne a elektrické káble, rozvod veřejného 
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osvetlenia a pod.) je potřebné vykonávat' v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie, časti 4. „Poškodzovanie dřevin a prevencia pred poškodením pri 
stavebných činnostiach", hlavně článkom 4.2.4 a to: Hlbenie výkopov sa nesmie vykonávat' v 
koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečit', musí sa výkop 
vykonávat' ručně a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od paty kmeňa. Pri hlbení výkopov sa nesmú 
prerušiť kořene hrubšie ako 3 cm. Kořene sa móžu prerušiť jedine rezom, pričom sa režné mieste 
zahladia a ošetria. 
-v případe bezvýkopovej technologie kladenia vedenia sa móže vedenie uložit' aj pod koreňovým 
priestorom, pričom pri priemere rúr do 30 cm musí byť minimálny zostávajúci pódny prekryv 0,8 
m, pri váčších priemeroch rúr sa ponechá prekryv viac ako 1 m hrůbky. 
Zároveň upozorňujeme, že podťa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dřeviny (za 
dřevinu sa považuje vytrvalá rastlina so zdrevnatenou stonkou vrátane jej koreňového systému a 
poškodzovanie dřevin je v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonává zákon každé konanie alebo opomenutie 
konania, ktoré móže bezprostredne alebo následne podstatné a trvalo znížiť 
Bezmenná komunikácia nachádzajúca sa na pozemku pare. č. KN-C 2055/1 k. ú. Palúdzka nie je 
vedená v technickej evidencii miestnych komunikácií města Liptovský Mikuláš ako miestna 
komunikácia. Novovybudovaná pozemná komunikácia móže byť zaradená do siete miestnych 
komunikácií len po priamom napojení na veřejná kom unika čnú sieť. 
V případe, že investor uvažuje s odovzdaním novo budovaného veřejného osvetlenia do vlastní ctva 
města, je potřebné zachovat'jeho kompatibilitu s existujúcim veřejným osvětlením v mestskej časti 
Palúdzka - výška stožiara, typ svietidla a příkon svietidla, připadne zabezpečit' připoj enie k už 
existujúcemu odberné-mu miestu veřejného osvetlenia. 
Objektovú skladbu veřejnoprospešných stavieb (veřejné osvetlenie a cesty a spevnené plochy) riešiť 
tak, aby bolo možné bezplatné odovzdanie stavebných objektov po ich skolaudovaní do vlastníctva 
města, vrátane bezplatného usporiadania majetkových práv na dotknutých nehnuteFnostiach. 
Krajský pamiatkový úrad ( KPÚ ) Žilina - Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s 
předmětnou stavbou písomne ohlásit' najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úřadu 
Žilina, ktorý vykoná odborný dohFad stavby formou obhliadky jej výkopov z hfadiska výskytu 
možných archeologických nálezov. 
Ak počas stavebných prác dojde k akémukofvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 
fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné 
nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, najneskór na druhý pracovný deň 
po nájdení a ponechat' ho bez změny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie (OÚ OSŽP) úsek ŠSOPaK L. Mikuláš 
Stavba bude v súlade s územným plánom města Liptovský Mikuláš 
Pri realizácii stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s ciel'om 
predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie ( OÚ OSŽP ) úsek ŠVS L. Mikuláš - v 
ďalšom stupni PD požadujeme rozdělit' stavebný objekt SO 02 - Vodovod na vodohospodársku časť 
(hlavný vodovodný rad - vetva „A") ako samostatný objekt a stavebnú časť (vodovodně 
pripojovacie vetvy - vodovodné přípojky k jednotlivým objektom). Stavebný objekt SO 03 -
Splašková kanalizácia rozdělit' na vodohospodársku časť (splašková kanalizácia - stoka „A") ako 
samostatný objekt a stavebnú časť (kanalizačně pripojovacie vetvy - kanalizačně přípojky k 
jednotlivým objektom). 
Další stupeň projektovej dokumentácie žiadame zaslat' na vyjadrenie 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie (OÚ OSŽP) úsek ŠSOH L. Mikuláš -
S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so zákonom 
NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších 
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predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou. 
Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města Liptovský 
Mikuláš. 
Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať len oprávnenej osobě v 

zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie (zberné suroviny, 
mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodněním (skládka odpadov). 
Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' 
ho zbernou nádobou (napr. vel'koobjemový kontajner) na vzniknutý odpad připadne iným vhodným 
spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať 
Liptovská vodárenská spoločnosť ( LVS ) a. s. Liptovský Mikuláš - Pri projektovaní ďalšieho 
stupňa PD - rozšírenia veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie, žiadame dodržať ochranné 
pásmo navrhovaného veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle Zákona 442/2002 Z. z., t. 
j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraj a potrubí na každú stranu. 
-Požadované množstvo vody na hasenie (7,5 l/s) je možné zabezpečit' len s použitím požiarneho 
čerpadla. 
-Upozorňujeme Vás, že navrhovaná VN přípojka a STL plynovod křižujú potrubie existujúceho 
veřejného vodovodu (pásmo ochrany 2,5 m od vonkajšieho pódorysného okraj a potrubia na každú 
stranu) a svojou časťou vedú v súbehu s týmto potrubím. Trasu potrubia je potřebné vytýčit' na 
základe písomnej objednávky. 
-v případe, že prevádzkovatel'om navrhovaného rozšírenia veřejného vodovodu a verejnej kana
lizácie bude naša spoločnosť, žiadame pred předložením ďalšieho stupňa PD k vyjadreniu do-
hodnúť v zmluve (resp. v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a investorom 
podrobnosti prevzatia vybudovaného rozšírenia veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie do 
vlastníctva alebo prevádzky. 

v 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. ( SSE-D ) Žilina - V záujmovej oblasti stavby sa 
energetické zariadenia v majetku SSE-D: nenachádzajú 
- připojenie na el. energiu bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej lokalitě: 
NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a. s. 
- SSE-D zabezpečí v zmysle platnej legislativy přípravu ako aj samotnú realizáciu elektrického 
zariadenia potřebného na napoj enie navrhovaných odběrných miest. Přesné umiestnenie týchto 
skříň PRIS bude zřejmé po vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSE-D. Vybudovanie 
nového elektroenergetického zariadenia SSE-D je vedené pod akciou SW: LM-9003 a pozostáva z 
nasledovných krokov: 
a) Vyjadrenie k bodu a podmienkam připojenia a uzatvorenie zmluvy o připojení so 
žiadatel'om o připoj enie 
b) Uhradenie připoj ovacieho poplatku zo strany odberateťa (za úhradu připoj ovacieho 
poplatku sa považuje pripísanie připoj ovacieho poplatku na účet SSE-D) 
c) Příprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSE-D pre 
vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a pod.) 
d) Příprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnost' a stavebné povolenie, připadne 
oznámenie o drobnej stavbě v závislosti od rozsahu technického riešenia 
e) Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSE-D 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia ( SPP-D ) a. s. Bratislava - Pre potřeby 
zabezpečenia požadovaného hodinového odběru cca 24 m3/hod je kapacita existujúceho STL DN 
200 PN do 300 kPa ul. Palugyayho v súčastnosti postačujúca 
Podmienkou vydania stavebného povolenia je uzatvorenie „Zmluvy o připojení" medzi investorom 
stavby a SPP-distribúcia a. s. Bratislava. 
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ŽiadatePa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutefnosť na telekomunikačnú 
sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú 
přípojku. 
Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 
formě nezbavuje žiadatefa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
15 Přílohy k vyjadreniu: 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatefa 
V případe, že záměr stavebníka, pre lctorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák 
Telekom a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so 
zamestnancom Slovák Telekom,a. s. povinný zabezpečit': 
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétných podmienok určených zamestnancom Slovák 
Telekom a. s. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia 
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia 
V lokalitě predmetu Vašej žiadosti je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s přeložením sietí 
(alebo vybudováním telekomunikačnej přípojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok, V káblovej 
ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s róznou funkčnosťou. 
Pri akýchkofvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel' 
povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
Preukázatefné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) 
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukofvek ohrozeniu, krádeži a 
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním) 
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslol2129 
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že ST nezodpovedá za změny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 
V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 
vykonat' len so súhlasom pověřeného zamestnanca ST. 
V případe požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) je potřebné si 
podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
Žiadame dodržať platné předpisy podfa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu. 

7. požiadavky na vecnú a časovú koordináciu jednotlivých stavieb, 
K žiadosti o stavebné povolenie na rodinné domy přiložit' právoplatné stavebné povolenia na 
dopravné, vodné a energetické stavby. 

8. vyhradenie podrobnějších podkladov alebo projektovej dokumentácie. 
Pred vypracováním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie vypracovat' podrobný 
inžiniersko-geologický prieskum. Do projektovej dokumentácie inžinierskych sietí zahrnúť 
zameranie lipy. 

http://www.telekom.sk
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Na úrovni „Žiadosti o připojenie" budú stanovené přesné technické podmienky plynofikácie 
navrhovaného obytného súboru ako aj spósob budúceho majetkoprávneho vysporiadania 
vybudovaných plynárenských zariadení. 
Technické a konštrukčné riešenie v následuj úcom stupni projektovej dokumentácie navrhnúť v 
súlade s platnými právnymi a technickými predpismi najma v súlade so Zák. č. 50/1976 Z. z., s 
Vyhl. č. 508/2009 Z. z., TPP 702 01, TPP 702 02, STN736005 a ďalšími súvisiacimi. PD pre 
stavebné povolenie zaslat' na vyjadrenie s kópiu vyjadrenia k žiadosti o pripojenie. 
Tcom a. s. Bratislava - Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 
351/2011 Z. z.) a zároveň je potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č 351/2011 Z. z. o ochraně 
proti rušeniu. -
Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe změny 
vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené parcelné číslo v 
žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní povinnost' podfa bodu . 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť 
Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
pro střední ctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti: 
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakreslit' 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 potřebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné přeložit' zrealizovat' překládku SEK 
Upozorňujeme žiadatďa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka ST 
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 
V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potřebné zo strany žiadatel'a 
zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a § 68 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 
V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek dóvodov 
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povimiý zastavit' zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 
vytýčenie TKZ. Vzhl'adom 
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatefov, 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a. s. 
týmto upozorňuje žiadateťa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateťov 
týchto zariadení 
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a. s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte 
technikovi: 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez súhlasu 
spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietkam Tomaškovičová Květa bytom Vilová 15, Bratislava vo veci straty slnečného světla, 
súkromia, znehodnotenia nehuutďnosti, stavbou chodníka k prašnosti, hlučnosti a súkromia 

s a  n e v y h o v u j e .  

Námietkam Mgr. art. Milana Tomaškoviča bytom Smolenická 2, Bratislava vo veci ochrany 
lípy 

s a  v y h o v u j e ,  

námietkam vo veci zvýšenia hlučnosti a prašnosti pri výstavbě a zásahu do súkromia. 

s a  n e v y h o v u j e .  

Toto rozhodnutie podl'a § 40 ods. 1 stavebného zákona v znění neskorších predpisov platí 
tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Územné rozhodnutie nestratí platnost', ak v lehote 
určenej týmto rozhodnutím bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

Odóvodnenie: 

Stavebný úrad dostal dňa 13.11.2015 od Mateja Géciho bytom Kuzmányho 1255/35, 
Liptovský Mikuláš zastúpeného 3MS Consulting s. r. o. Bešeňová návrh na začatie územného 
konania o umiestnení stavby rodinné domy - Nová Palúdzka v územnom konaní na pozemku 
pare. č. KN-C 1856, 1857, 1868/1, 1869, 1868/2, 1866, 2011 ( KN-E 2402/1 ), 2047 ( KN-E 
2402/1 ), 1764 (KN-E 2419 ), 1969, KN-C 2055/1 ( KN-E 1292/1 ) v k. ú. Palúdzka 

Vlastnické alebo iné právo, súhlas vlastníka k pozemku resp. možnost' ho vyvlastniť 
Stavby budú umiestnené na pozemku pare. č. KN-C 1856,1857,1868/1,1869,1868/2,1866, 2011 
(KN-E 2402/1 ), 1764 (KN-E 2419 ), 1969, KN-C 2055/1 ( KN-E 1292/1), Pozemky pare. č. KN-
C 1856,1857 sú vo vlastníctve navrhovatďa. 
Pozemky pare. č. KN-C 1868/1,1869 sú vo vlastníctve Mgr. Matejovie Kataríny bytom Dúbrava 
330, ktorá dala súhlas dňa 23.2.2016. 
Pozemky pare. č. KN-C 1868/2, 1866, KN-E 2402/1, 2419 sú vo vlastníctve města Liptovský 
Mikuláš, ktoré dalo súhlas dňa 11.11.2015. 
Pozemok pare. KN-C 1969 je vo vlastníctve Mihalákovej Márie bytom Nábrežie 1734/24, 
Liptovský Mikuláš, ktorá dala súhlas. 
Pozemok pare. č. KN-C 2055/1 ( KN-E 1292/1 ) je v správě Ministerstva hospodárstva SR, ktorý 
dal súhlas dňa 19.11.2015. 
Pozemky bol doteraz využívaný ako kultúra orná poda, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, 
Stavby sa umiestňujú tak, aby stavba alebo jej časť nepřesahovala nad susedný pozemok. 

Okruh účastníkov konania 
Pri stanovovaní okruhu účastníkov územného konania o umiestnení stavby pre predmetný záměr 

vychádzal stavebný úrad z ust. § 34 stavebného zákona - v konaní skúmal či móžu byť priamo 
dotknuté vlastnické alebo iné práva vlastníkov pozemkov a stavieb na nich, včetne pozemkov 
susedných a stavieb na nich. V zmysle § 139 ods. 2 stavebného zákona sa pod pojmom susedné 
pozemky a stavby na nich", rozumejú pozemky, ktoré majů spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je 
predmetom správného konania podPa tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Pod pojmom 
"susedná stavba", sa rozumie aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá sice spoločnú hranicu s 
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pozemkom, o ktorý v konaní podPa tohto zákona ide, ale jej užívanie móže byť navrhovanou stavbou 
dotknuté. Do okruhu účastníkov územného konania o umiestnení stavby bol zaradený navrhovatel' o 
vydanie územného rozhodnutia a prioritně tie subjekty, ktoré majů k návrhu dotknutým pozemkom 
alebo stavbám vlastnické alebo iné právo. Do okruhu účastníkov územného konania boli ďalej 
zaradení aj vlastníci susedných pozemkov a stavieb a subjekty, ktoré majů k susedným pozemkom 
či stavbám iné právo za podmienky, že tieto práva móžu byť územným rozhodnutím priamo 
dotknuté. 

Územné konanie 
Stavebný úrad v zmysle § 36 stavebného zákona oznámil začatie konania účastníkom konania a 
dotknutým orgánom a stanovil lehotu na uplatnenie námietok. Súčasne oznámil účastníkom konania 
kedy a kde je možné nahliadať do podkladov rozhodnutia. Upozornil ich, že svoje námietky a 
pripomienky móžu uplatnit' najneskór v stánovenej lehote, inak sa na ne neprihliadne a na fikciu 
doručenia písomností v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění 
neskorších predpisov. Ďalej ich upozornil na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatněné mohli byť. 

Vvhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záuimami 
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol 
spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú 
spracované územnoplánovacie podklady a ostatné existujúce podklady; inak stavebný úrad obstará 
v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najma skutočnosti získané 
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú 
pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený územný plán obce schválený 
městským zastupitefstvom pod č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010. Záměr je umiesťovaný v lokalitě č. 
4 - obytná zóna Palúdzka západ na funkčnej ploché obytné územie s převahou rodinných domov, 
kde medzi prevládajúce využitie sú zaradené aj stavby pre rodinných domov. Pre túto funkčnú 
plochu bol územnoplánovacou dokumentáciou stanovený regulativy priestorového usporiadania ako 
sú koeficient zastavanosti urbanistického bloku 30 %, maximálna výška zástavby urbanistického 
bloku 2 nadzemných podlaží, ktorých dodržanie projektant vyhodnotil za splněné. Stavba musí 
respektovat' koridor dopravnej infraštruktúry, do vymedzeného územia ekologickej stability ( 
biocentrum, biokoridor) nezasahuje. 

Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť a připojené podklady aj z hťadiska, či projektová 
dokumentácia bola spracovaná oprávněnou osobou aposúdená dotknutými orgánmi. Projektová 
dokumentáciu vypracoval Ing. arch. Marek Jablonský autorizovaný architekt. Rozsah projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie stanovuje ust. § 3 ods. 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Předložená dokumentácia obsahovala : 
- údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená, 
- 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 podťa odseku 3 písm. a), 
- architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhPad a pódorysné usporiadanie, 
- údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo vázbe na základné 
požiadavky na stavby 
- údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vod, 
dopravné napoj enie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napoj enia stavby na 
dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia, 
- údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie l'udí a požiarnu 
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Porovnáním navrhovaného umiestnenia stavby s uvedenými ustanoveniami vyhlášky 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 schopnosťou 
pohybu a orientácie stavebný úrad dospěl k závěru, že stavebný pozemok umožňuje realizáciu 
stavby. Stavby rodinných domov budú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od susedných 
pozemkov a stavieb a nebude znemožněná zástavba susedných pozemkov. Zachovanie pohody 
bývania je upravené v ustanovení § 6 ods. 1 vyhl. č. 532/2002 Z. z.. Ovplyvňovaná je najma 
vzdialenosťou stavieb, ale i ďalšími faktormi, medzi ktoré patří i umiestňovanie okien v 
protiFahlých stěnách stavieb. I tieto skutečnosti bob posúdenia - odstupová vzdialenosť je 7 m 
a v protiFahlých častiach stien tak móžu byť okná obytných miestností. 
Nároky na pripojenie na technická infraštruktúru splňujú požiadavky ich prevádzkovateťov. K 
nevyhnutnému posúdeniu súladu záměru s požiadavkami stavebného zákona a súvisiacich 
predpisov bola žiadosť doložená jednotlivými stáno viskami vlastníkov technického vybavenia. V 
podmienkach územného rozhodnutia sú zahrnuté i ich požiadavky dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad ďalej posudzoval předložený návrh z hFadiska pomerov v území a to najma vo vázbe 
na splnenia územnotechnických požiadaviek na stavby, stanovených vyhláškou č. 532/2002 Z. z., a 
to najma : 
§ 7 Stavba podFa druhu a účelu musí mať kapacitně vyhovujúce pripojenie na pozemné 
komunikácie, připadne na účelové komunikácie. 
Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spósobom 
připoj enia vyhovovat' požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého 
prevádzkovania na priFahlých pozemných komunikáciách. PodFa druhu a účelu stavby musí 
pripojenie splňať aj požiadavky na dopravná obsluhu, parkovanie a přístup a použitie požiarnej 
techniky. 
Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený přístup vozidiel na zásobovanie a priestor na 
státie vozidiel pri nakladaní a vykládání. 
Přístupové cesty k stavbě musia byť zhotovené do začatia užívania stavby. 
§ 8 - stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby 
alebo ako prevádzkovo neoddeliteFná časť stavby, alebo umiestneným na pozemku stavby, ak tomu 
nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov. 
Odstavné a parkovacie miesta budú zabezpečená na pozemku stavby. Navrhovaný záměr splňuje 
uvedené požiadavky. 

§ 9 - stavba sa podFa druhu a potřeby napája na zdroj pitnej vody, připadne úžitkovej vody a vody 
na hasenie požiarov, na potřebné energie, zariadenie na zneškodňovanie odpadových vód a na 
telekomunikačnú sieť. 
- stavba musí byť přednostně napojená na veřejná kanalizáciu, ak má dostatočnú kapacitu alebo ak 
třeba realizovat' zariadenia na zneškodňovanie odpadových vod. Ak vypúšťaná odpadová voda 
nesplňa podmienky na vypustenie do verejnej kanalizácie, třeba navrhnúť a zriadiť zariadenie na jej 
predčistenie. 
Napojenie navrhnutého záměru je riešené napojením stavby na existujúce veřejné siete technického 
vybavenia územia ( vodovod, kanalizáciu, elektro, plyn) novými přípojkami. Možnost' napojenia 
navrhovanej stavby novými přípojkami na veřejnou technickou infraštruktúru bob doložené 
kladnými stanoviskami správcov sietí technického vybavenia. Zaistenie zásobovania stavby 
požiarnou vodou je možné navrhovaného požiarneho podzemného hydrantu umiestňovaného pri 
vjazde do areálu stavby. 
Odvod dažďových vod zo střechy stavby a zo spevnených ploch bude riešený novou dažďovou 
kanalizáciou do navrhovanej vsakovacej drenáže, zrážkové vody budú tak zneškodňované na 
pozemku navrhovateFa. Navrhovaný záměr splňuje toto ustanovenie. 
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ochranu vrátane návrhu opatření na odstránenie alebo minimalizáciu negativných účinkov a návrh 
na zriadenie ochranného pásma 
- dotknuté ochramié pásma alebo chráněné územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo 
pamiatkové zóny 
- návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti 
geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o 
vhodnosti z hfadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radonu a ďalších prírodných 
rádionuklidov. 
Rozsah a obsah jednotlivých častí bol prispósobený druhu a významu stavby apodmienkamv 
území. 

Dotknuté orgány sú povinné skúmať či negativné účinky stavby a jej zariadenia nepřekračujú limity 
stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy chránia. Předložené stanoviská dotknutých 
orgánov nie sú zamietavé. K stavbě sa vyjádřili : Město ŽPaD L. Mikuláš stanoviskom č. ZP-
2016/02730-02/Smt zo dňa 22.3.2016 a č. ŽPD-2015/02203-002/POR zo dňa 29.6.2015, KPÚ 
Žilina stanoviskom č. KPUZA-2015/9022-2/24049/FUR zo dňa 14.4.2015, RÚ VZ L. Mikuláš 
stanoviskom č. 2015/00553-04/127 zo dňa 13.7.2015, OR HZZ L. Mikuláš stanoviskom ORHZ-
LMI-259/2015 zo dňa 10.4.2015, OÚ OKR L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OKR-
2015/003359-002 zo dňa 2.4.2015, OÚ PLO L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-PLO-
2015/003736-4-IVA zo dňa 13.5.2015 a OÚ-LM-PLO-2016/02414-4-IVA zo dňa 26.2.2016, OÚ 
OSŽP úsek ŠSOPaK L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OSŽP-2015/3624-002-CEN zo dňa 
8.4.2015, OÚ OSŽP úsek ŠVS L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OSŽP-2015/003616-2/Mk zo 
dňa 8.4.2015, OÚ OSŽP úsek ŠSOH L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OSŽP-2015/003623-
002/Lš zo dňa 10.4.2015, LVS L. Mikuláš stanoviskom č. 1672/2015/PŠ zo dňa 22.2.2015, SSE-D 
Žilina stanoviskom č. 4600016219 zo dňa 27.8.2015, SPP-D Bratislava stanoviskom č. 
TD/546/ZA/AŠ/2015 zo dňa 17.4.2015, Tcom Bratislava stanoviskom č. 6611506447 zo dňa 
30.3.2015, PROFI-NET L. Mikuláš stanoviskom zo dňa 10.4.2015, ENERGOTEL Žilina 
stanoviskom č. ET/MM15/318 zo dňa 13.4.2015, IMAFEX L. Mikuláš stanoviskom č. JK-VY-
20150504 zo dňa 4.5.2015, FIN.M.O.S. Bratislava stanoviskom č. PL/2015 0409 zo dňa 
9.4.2015, MV CP B. Bystrica stanoviskom č. 091605390 zo dňa 8.4.2015, REAL ESTATE LM 
Bratislava stanoviskom zo dňa 4.4.2016 

Dodržanie územnotechnickych požiadaviek na výstavbu 
Umiestnením stavby a jej užíváním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrožovaná 
bezpečnost' a plynulost' prevádzky na priTáhlých pozemných komunikáciách. Stavby sa podTa 
druhu a potřeby umiestňujú tak, aby bolo 
- ich umiestnenie stavby zodpovedalo urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a 
požiadavkám na zachovanie pohody bývania 
- možné ich napojenie na vedenia a zariadenia veřejného dopravného a technického vybavenia 
územia 
- připoj enie splňať na dopravnú obsluhu, parkovanie a přístup a použitie požiarnej techniky 
- možné dodržať podmienky ochranného pásma a požiadavky ustanovené osobitnými predpismi na 
příslušné ochranné pásma 
Vzájomné odstupy stavieb musia splňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného 
prostredia, hygienické, veterinárně, ochrany povrchových a podzemných vod, ochrany pamiatok, 
požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na 
zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovat' údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi 
stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s fúnkčným využíváním 
územia. Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo 
obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. 
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Posúdenie vyjádření účastníkov konania a ich námietolc 
Účastníčka konania Tomaškovičová Květa bytom Vilová 15, Bratislava namietala, že 
umiestňovanou stavbou rodinného domu dojde na jej pozemku k strate slnečného světla, súkromia, 
znehodnotenia nehnuteFnosti, stavbou chodníka k prašnosti, hlučnosti a súkromia. Stavebný úrad 
tieto námietky zamietol nakoFko na susedných pozemkoch pare. č. KN-C 1866/ 1868/2 budú 
umiestnené len inžinierske siete - kanalizačná, vodovodná, elektrická přípojka. 

Mgr. art. Milan Tomaškovič bytom Smolenická 2, Bratislava namietal umiestnenie 
inžinierskych sietí na hranici pozemku, nakoFko sa tam nachádza vyše storočná lipa. K jeho 
námietke si stavebný úrad vyžiadal stanovisko orgánu ochrany prírody, ktorý uviedol, že nemá 
námietky k uloženiu inžinierskych sietí za dodržania podmienok STN 83 7010. Stavebný úrad tieto 
podmienky premietol do podmienok tohto rozhodnutia. Dalej namietal zvýšenie hlučnosti 
a prašnosti pri výstavbě a zásahu do súkromia. Týmto námietkam nebolo možné vyhovieť nakofko 
hlučnost', prašnost', zásah do súkromia pri výstavbě bude len přechodným javom a ktorý je možné 
minimalizovat' riadnym vykonáváním stavebných prác. 

Dalšie podklady 
Podkladmi boli aj : 
- splnomocnenie zo dňa 17.3.2015 
- listy vlastníctva č. 201, 2990, 4401, 5394, 5403, 5651, 
- doklad o zaplatení správného poplatku zo dňa 30.11.2015 

Závěrečné zhrnutie 
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zákona predovšetkým z 
hFadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného umiestnenia stavby v území a 
jeho dósledkov; preskúmal návrh a jeho súlad s podkladmi a predchádzajúcimi rozhodnutiami o 
území, posúdil, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne 
technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, připadne 
predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné podmienky, 
podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany pol'nohospodárskeho 
podneho fondu, a pod., pokial' posúdenie nepatří iným orgánom. Stanoviská, ktoré v konaní 
uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli 
premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú přípravu stavby. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podPa § 42 ods. 4 stavebného zákona musí 
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu podfa § 53,54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znění neskorších predpisov možno podat' odvolanie na město Liptovský Mikuláš pro střední ctvom 
Spoločného obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. O podanom odvolaní rozhoduje Okresný 
úrad odbor výstavby a bytovej politiky Žilina. Rozhodnutie druhostupňového orgánu je 
preskúmatefné až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

X 

F]3: 

• y 

/ 
Ing. Ján Blbháč, PhD. 

primátor města 
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Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky 

v 29 -04- 2018 7 Vyvesene dna Zvesene dna 
1 4 -05- 2018 _ '  i 

Oznámené iným spósobom 'h 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME8T8KÝ ÚRAO 

»31 49. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (j 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

Grafická příloha overená stavebným úradom 

Rozhodnutie sa doručí: 
3MS Consulting s.r.o. 034 83 Bešeňová 
Mgr. Katarína Matějovie, 032 12 Dúbrava 330 
Mihaláková Mária, Nábrežie 1734/24, 031 01 L. Mikuláš 
Město odbor výstavby, Štúrova 1989, 031 42 L. Mikuláš 
Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
Medzihradská Mária, Námestie Hraničiarov 3728/35, 85103Bratislava 
Tomaškovičová Kveta, Vilová 2242/15, 85105 Bratislava - Petržalka 
Mgr. Art,Tomáškovič Milan, Smolenická 2, 851 05 Bratislava 
Mgr.Pavlák Roman, Ondrašovská 248/92, 03105Liptovský Mikuláš - Lipt. Ondrašová, 
Ondrejka Peter, Námestie SNP 52/6, 03101 Liptovský Mikuláš 
Majeríková Milena, Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1796/54, 031 OlLiptovský Mikuláš 
StrcuFa Zoltán, Osadná 49/1, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka 
Viera StrcuFová, Osadná 49/1, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka 
REAL ESTATE LM s.r.o. Sabinovská 14, 821 02 Bratislava 

Na vedomie 
MsÚ ÚHA L. Mikuláš 
Krajský Pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina, 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš 
Okresné riaditeFstvo hasičského záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 L. Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, L. Mikuláš, Štúrova 36 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS, Vrbická 1993, P.O.BOX 38, L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPaK Vrbická 1993, P.O.BOX 38,L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, P.O.BOX 38, L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor KR, L. Mikuláš, Námestie osloboditeFov 1 
Okresné riaditeFstvo PZ ODI, 031 01 L. Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 01 L. Mikuláš 
Stredoslovenská energetika-D, Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina 
Slovák Telecom a. s., Bajkalská 28, Bratislava 
Slovenský plynárenský priemysel-D a. s., Mlýnské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
Energotel a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
Krajské riaditeFstvo PZ, Timravy 17, 974 1 Banská Bystrica 
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