
01K R ES NY
ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Úsek štátnej vodnej správy
VRBICKÁ 1993, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁS

Čisto: OU-LM-OSZP- ŠVS -2019! 010430 — 005/ Li

Vec

V Liptovskom Mikuláši: 25.11.20 19

Rozbodnutie

H -12- 2019

stavebníkovi:

SUKUPČÁK, s.r.o., Dricňová 755/25, 010 04 Žilina, ičO 36 768 499.

I.
povol‘uj e

podľa -u 21 ods. 1, písm. d) zákona NR SR Č. 364/ 2004 Z.z. o vodách
Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
z povrchového odtoku z parkovacích plóch a spevnených plóch stavby
Palúdzka I. etapa, Liptovský Mikuláš“ odvádzaných prostredníctvom

a o zmene zákona S!‘JR
zákon) vypúšťanie vád
„Obytný súbor Nová

uličných vpustí:

- z parkoviska pri objcktoch CI a C2 uličnými vpusťami UV IB. I 9, 20 cez odlučovač ropných
Iátok (ORL 2) typu V-Alfatec Alfa-8-lssB s prictokom SI/sdo vsakovacieho zariadeniapri
objektoch Cla C2 (Vsak 2)

- z parkoviska pri objekte C2 a C3 uličnými vpusfami UV I 5,16,17 cez odlučovač ropných
látok (ORL 1) typu V-Alfatec Alfa-8-lssB s prietokorn 8 1/s do vsakovacieho zariadenia pri
objektoch C2 a C3 (Vsak 1)

- z parkoviska pred objektom garáže G uličnými vpusťami UV 21,22 cez odlučovač ropných
látok (ORL 3) typu V-AlFatcc Alfa-5-lssB s prietokom 5 I/s do vsakovacieho zariadeniapri
objekte garáže G

nasledovne:

A. Povolené množstvá vypúšt‘aných vád z povrchového odtoku:
Nakol‘ko sajedná o vody z povrchového odtoku ich množstvo sa nestanovuje.

B. Povolené hodnoty znečisten itt vyčistených vád z povrchového odtoku:
V ukazovateli NEL nesmie byť prekročená hodnota 0,2 mg/l vo vypúšťaných vodách
z povrchového odtoku.

SUKUPČÁK, s.r.o., Drieňová 755/25, 010 04 Žilina, ičo 36768 499— stavebné (aYodoprávni
povolenie stavby: „Obytný súbor Nová Paiúdzka I. etapa,
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa *-u 5 zákona č. 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a dophneni niektorých zákonov, *-u
61 zákona NR SR Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). *-u 4 zákona č. 180/20 13 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov a v súlade s -om
46 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (správny poriadok)



C. Povinnosti producenta vód z povrchového odtoku:
1. Vykonávať rozbor vyčistených vód z povrchového odtoku bodovou vzorkou 2 x do

roka v čase prevádzkovania odlučovačov ropných látok (tj. v čase zrážkovej čimosti).
Miesto odberu vzoriek sa určuje priarno Z odlučovača ropných látok z miesta určeného
pre odber vzorky.

2. Výsledky rozborov vód z povrchového odtoku predkladať orgánu štátnej vodnej
správy k 31.1. nasledujúceho roka.

3. Pri predkladaní výsLedkov rozborov sa budú brať do úvahy iba výsledky tých analýz,
ktorých odber a analýzu vykonalo akreditované laboratórium.

D. Povolenie na vypúšt‘anic vód z povrchového odtoku sa vydáva na dobu 6 rokov, t.j. do
30.11.2025.

II.
povol‘uje

podľa -u 21 ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 364! 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vypúšt‘anie vód
z povrchového odtoku z komunikácie a striech objektov stavby: „Obytný súbor Nová Palúdzka
Liptovský Mikuláš“

- Komunikácia — stoka „A“, „Al“ prostrednictvom uličných vpusti UV 9 — OV 14 do
vsakovacieho zaňadenia pri objekte E

- stoka „B“ prostredníctvom uličných vpusti UVI — UV 8 do vsakovacieho
zariadenia pri objekte garáže G

- Zo striech objektu Cl ‚ C2 a C3 do vsakovacieho zariadenia Vsak I a Vsak 2 pri objektoch Cl.
C2 a C3

- Zo strechv objektu E do Vsaku El a Vsaku E2
- z objektu garáží G do vsakovacieho zariadenia pri objekte garáži G

nasledovne:

A. Povolené množsh‘á vypúšt‘aných vöd z povrchového odtoku:
Nakol‘ko sajedná o vody z povrchového odtoku leh množstvo sa nestanovuje.

B. Povolené hodnoty znečistenia vyčistcných vöd z povrchového odtoku:
Nakoľko sajedná o vody z povrchového odtoku z kornunikácie a striech objektov hodnoty
znečistenia sa nestanovujů.

C. Povinnosti producenta vód z povrchového odtoku:
Pravidelne vykonávať kontrolu a údržbu uličných vpustí a vsakovacieho zariadenia.

D. Povolcnie na vypúšt‘anie vňd z povrchového odtoku sa vydáni na dobu 6 rokov, t.j. do
30.11.2025.

11‘.
povol‘ujc

podl‘u *-u 26 ods. I Zákona NR SR Č. 364!2004 Z.z. o vodách a O Zmene Zákona SNR Č.
372/l 990 Zli. o priestupkoch v ;není ncskorších predpisov (vodný zákon) a —u 66 ods. 1 zákonu
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Č. 50/1976 Zb. o územnorn plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoršich predpisov
(stavebný zákon) uskutočnenie vodnej stavby:

Obvtný súbor Nová Palúdzka L etapa, Liptovský Mikuláš“

SO 301 Splašková kanalizácia verejná
SO 400 Vodovod verejný
SO 401 Dažďová kanalizácia (SO 410— Vsakovacie systémy)
SO 401 — O Prípojka dažďovej kanalizácie (SO 405 — Vsakovacie systémy)
SO 401 — C2 Pripojka dažďovej kanalizácie (SO 403 — ORL2, SO 405— Vsak, systémy)
SO 401 — C3 Prípojka dažďovej kanalizácie (SO 402— ORLI, SO 407— Vsak, systémy)
SO 401 — E Prípojka dažďovej kanalizácie (SO 408— Vsakovacie systémy)
SO 401 — G Prípojka dažďovej kanalizácie (SO 411 — ORL3, SO 409— Vsak, systémy)

na pozemku parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/53, 2099/208, 2099/214, 2099/225, 2099/332,
2099/336, 2099/337, 2099/340 k.ú. Palúdzka v súlade s územným rozhodnutím vydaným
Mestom Liptovský Mikuláš č. MsU/URa SP 2019!1494/MDu zo dňa 9.03.2019. právoplatným
dňa 24.04.2019.

Účel vodnej stavby:
Vybudovanie inžinierskych sjetí za úČelom zabezpečenie novobudovaných objektov Cl, C2,

C3, E a garáže pitnou vodou, odvedenia splaškových odpadových vód a odvedenia vöd
z povrchového odtoku.

Popis stavby:
SO 301 Splašková kanalizácia verejná

Splaškové odpadové vody z objektov CI, C2, C3 a E budú odvádzané novou kanalizačnou
stokou DN 300 do eXistujúcej jednotnej kanalizácie DN 300 na ulici ?avla Straussa v mieste
kanalizačnej šachty. Súčasťou kanalizácie budú kanalizačné šachty Sl —84. ‚

Splašková kanalizácia bude vybudovaná z potrubia PVC DN 300, SN 12 celkovej dlžky
163.0 m.

SO 400 Vodovod verejný
Objekty Cl, C2, C3 aE budú zásobované pitnou vodou novobudovaným verejným

vodovodorn pozostávajúcim z preložky verejného vodovodu a rozšírenia verejného vodovodu, na
ktoré budú napojené pripojky kjednotlivm objektom. Na verejnom vodovode DN 150 sú
umiestnené podzemné požiame hydranty DN 80 v počte 4 ks.

Preložka verejného vodovodu - DN 300, PE-SDR, PN 10, dIžky 79,0 m
Vodovod - DN 150, PE-SDR. PN 10, dlžky 204,0 m

SO 401 Dažd‘ová kanalizácia (SO 410— Vsakovaeie systémy)
Odvádzanie vöd z povrchového odtoku z hlavných verejných komunikácií bude zabezpečené

novobudovanou dažd‘ovou kanalizáciou s odvúdzaním týchto vĎd do dvoch samostatných
vsakovacích systérnov. \‘sakovacie systémy hudú t\‘orene blokmi drenblok. Súčasťou
vsakovaciehy systému budú Gltračné šachty FS v oe 2 ks. Na kanalizácii budú osadené
kanalizačné šachty v počte 8 ks.

Stoka A - PVC DN 300. SN 12. dIžky 75fl m



Stoka Al - PVC DN 300, SN 12, dížky 40,0 m
Stoka B - PVC DN 300. SN 12, Dlžky 80,0 m

Dažďová stoka A a Al budů zaústené do vsaku medzi objektanii Cl a E. Dažďová stoka B
bude zaústená do vsaku pred garážami G do spoločného pre komunikáciu a garáže.

SO 401 — Cl Prípojka dažd‘ovej kanalizácie (SO 405— Vsakovacie systémy)
Vody z povrchového odtoku zo strechy objektu Cl budú odvádzané novobudovanou

dažd‘ovou kanalizáciou do vsakovacieho systému (Vsak 2) tvoreného drénblokmi. Pred
vsakovacim zariadenírn bude osadená filtračná šachta FS.

Kanalizácia dažďová - PVC DN 200, SN 12, dĺžka 11,0 m

SO 401 — C2 Pripojka dažd‘ovej kanalizácic (SO 403 — ORL2, SO 405 — Vsak. systémy)
Vody z povrchového odtoku zo strechy objektu C2 a parkoviska medzi objektami Cl a C2

budú odvádzané novobudovanou dažd‘ovou kasializáciou do vsakovacieho systému - Vsak 2.
Vody z povrchového odtoku z parkoviska budú pred zaústením do podzemných vód čistené

v odlučovači ropných látok typu V-Alfatec Alfa-8-IssB s pdetokom 8,0 l/s a výslednou
hodnotou 0,1 mg/l NEL (ORL 2).

Dažďová kanalizácia zo strechy objektu C2 - PVC DN 200, SN 12, dÍžky I ‚0 m
Dažďová kanalizácia z parkoviska pre objekty C1,C2 - PVC DN 200, SN 12. dlžka 24,0 m

SO 401 — O Prípojka dažd‘ovej kanalizácic (SO 402 — ORLi, SO 407— Vsak. systémy)
Vody z povrchového odtoku zo strechy objektu C3 a parkoviska medzi objektami C2 a C3

budú odvádzané novobudovanou dažďovou kaiializáciou do vsakovacieho systému - Vsak 1.
Vody z povrchového odtoku z parkoviska budú pred zaústením do podzemných vód čistené

v odlučovači ropných látok typu V-Alfatec Alfa-8-lssB s prietokom 8,0 1/s a výslednou
hodnotou 0,1 mg/l NEL (ORL 1).

Dažďová kanalizácia zo strechy objektu C3 - PVC DN 200, SN 12, dÍžky 10,0 m
Dažďová kanalizácia z parkoviska pre objekty Cl ‚C2 - PVC DN 200, SN 12, dlžka 24,0 m

SO 401 — E Prípojka dažd‘ovej kanalizácic (SO 408 — Vsakovacic systémy)
Vody z povrchového odtoku zo strechy objektu E budú odvádzané novobudovanou dažďovou

kaializáciou do vsakovacích systérnov Vsak El, Vsak E2, ktoré sú tvorené drenblokmi. Pred
vsakovacím zariadením budú osadené flltračné šachty FS DN 100 s pokiopm DN 600
a flltračnou prekážkou..
Kanalizácia dažďová PVC. DN 100, dlžky 10.0 m a PVC. DN 200, SN 12. dlžky 8.0 m

80401 — C Pripojka dažd‘ovej kanalizácie (SO 411 — ORL3, SO 409— Vsak. systémy)
Vody z povrchového odtoku zo strechy objektu garáže - G a parkoviska pred ním budú

odvádzané novobudovanou dažd‘ovou kanalizáciou do vsakovacieho systému - Vsak.
Vody z povrchového odtoku z parkoviska budů pred zaústcním do podzemných vód čistené

v odlučovači ropných [átok typu V-Alfatec AIfa-5-lssB s prietokom 5,0 1/s a výslednou
hodnotou 0,1 mg/l NEL (ORL 1).

Dažďovň kanalizúcia zo strechv objektu G - PVC DN 160. SN 12. dÍžky 21,0 m
- PVC DN 200, SN 12. dtžky 12,0 ni

Dažďovú kanulizúcia Z pLIrkoviskt — PVC DN I 60. SN I 2, dÍžka 12,0 ni

1



- PVC DN 200. SN 12, dížky 10.0 m

1. Podmienky povolenia: ‚

1. Stavebníkom vodnej stavby bude SUKUPCAK, s.r.o., Drieňová 755/25, 01004 Zilina. ICO
36 768 499

2. Povolenie platí dva roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ v tejto
lehote nezačne s výstavbou.

2. Povinnosti stavebníka:
1. Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmenu projektu, ktorú by bob potrebné

realizovaf počas výstavby a ktoré by ovplyvnili technické riešenie diela alebo majetkové
vzťahy.

2. Za vytýčenie priestorovej polohy zodpovedá stavebník.
3. Pred začatím stavebných prác požiadat‘ správcov podzemných vedení o vytýčenie sjetí

priamo v teréne a rešpektovať icb stanoviská.
4. Zabezpečíť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov. ktoré vzniknú pri realizácii

stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúee zneškodnenie
nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom Č. 223/200 1 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z.
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov.

5. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o vyhovuj úcom zneškodneni alebo využití
vzniknutých odpadov.

6. Škody vzniknuté na cudzom majetku počas výstavby je povinný uhradiť stavebník.
7. Stavba nesmie byť začatá, pokial‘ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘.
8. Pri výstavbe používať stroje v riadnom technickom stave, aby nedochádzaio k úniku ropných

látok.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických

zarjadeM a dbať o ochranu zdravia osób na stavenisku.
10. Nevyhnutný výrub drevin riešiť v zmysle -u 47 ods. 3 a -u 48 zákona NR SR Č.

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (vyžaduje sa súhlas mesta).
ti. Pri realizácii stavby zabezpeČiť náhradné vstupy pre jednotlivé nehnuteľnosti.
12. Po ukončeni výstavby upravit‘ narušený terén do póvodného resp. upraveného stavu.
13. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej

vodnej správy móže vodoprávne povolenie zrušiť v novom konaní, alebo zmeniť v zmysle
ustanovenia *-24 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

14. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle -u 26 zákona č. 364/2004 Z.z.
IS. Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu vodnej stavby.

Požiadavky vyplývajúcc zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostrcdie, úsek ŠSOH
I. S odpadrni, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevúdzkv nakladať v súlade s plamou

Iegislatívou v odpadovom hospodárstve a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Odpady zo stavby odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“, pričom je

potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenic na zber, rnobilné zariadenie na
zhodnocovanic stavebných odpadov) pred zneškodncním, (skládka odpadov). Na stavenisku
vyčleníť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečíť ho spósobom.
ktorý nehude (‘hrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned‘ odvážať.
Upozorňukm Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (nu micsic.



na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad a ako s odpadom je potrebné a ňou
nakladať (odovzdanie do povoleného zariadenia, v prípade jej skladovania požiadať o vydanie
súhlasov na skladovanie výkopovej zeminy, prípadne súhlas na využitie na terénjie úpravy.

3. Pri kolaudácii stavby bude potrebné doložiť doklady o spósobe naloženia s odpadmi,
ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe (faktúry, vážne lístky,
zmluvy...).

4. Prevádzkovatel‘ objektu musí plnit‘ povimiosti, ktové mu ako póvodcovi odpadu vyplývajú
zo zákona o odpadoch (vedenie evidencie o odpadoch, podávanie ohlásení, zhromažďovanie
odpadov v súlade so zákonom,..) S komunálnymi odpadmi nakladať aj v súlade s platným
VZN mesta Liptovský Mikuláš.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
I. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní

vopred Krajskému pamiatkovému úradu Zitina. ktorý vykoná odborný dohl‘ad stavby formou
pdeskumu detektorom kovov a následnej obhliadky jej vÝkopov z hradiska výskytu
archeologických nálezov.

2. Ak počas stavebných prác dójde k akémukol‘vek archeologickému nálezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
ozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu
Zilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechaf ho bez zmeny až do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

3. Stavebník je povinný preukázateľným spósobom oboznámiť s podmienkami závázného
—

- stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
4. Podľa 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v prípade
zistenia. resp. narušenia archeologických nálezov počas, stavby musí nálezca alebo osoba
zodpovedná za vykonanie prác ihned‘ ohlásiť nález KPU Zilina. Nález sa musí ponechať
bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou
odbome spósobilou osobou. Do obhliadky krajským parniatkovým úradom je nálezca
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečit‘ ho
proti poškodeniu. znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne
stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže
vyzdvihnúť a premiestniť z póvodného rniesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba metódami archeologického výskumu.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 01 Piešťany
1. K umiestneniu navrhovanÝch objektov Cl, C2, C3, E a G nemáme zásadné výhrady.

Stavbami nedójde k priamemu dotyku s majetkom v správe SVP š.p., OZ Piešťany.
2. K odvádzaniu dažďových vód zo striech objektov do vsakovacieho zariadenia nemáme

výhrady.
3. Dažďové vody z navrhovaných parkovísk požadujeme pred odvádzanim do podzemných vód

prcčistiť v odlučovači ropných látok. Požadujeme odlučovače ropných látok navrhnúť
plnoprietokové s výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,2 mg/I.

4. Ku kolaudácii žiadame byt‘ prizvaný.

Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., Liptovský Mikuláš
V bode napojenia navrhovanej splaškovej kanalizácic na verejnú kanalizúciu vybudovať
novú sútokovú šachtu.
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2. Kanalizačné revuzne šachty‘ realizovat‘ s roznášacím betónovým prstencom a Iiatinovým
poklopom pre zodpovedajúce zaťaženie.

3. Požadované množstvo vonkajšej požiamej vody (12,0 lis) z verejného vodovodu je možné
zabezpečiť len z dvoch odberných miest a s použitím požiarnych čerpadiel.

4. V súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami a objektami (uličné vpuste, vsakovacie zariadenia
a pod.) 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
ni od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu. Dalšie inžinierske siete
a ostatně stavebné objekty musia byt‘ umiestnené mimo tohto pásma ochrany, inak nebudeme
súhlasif s kolaudáciou stavby. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.

5. Pásmo ochrany navrhovaného rozšírenia vodovodu a kanalizácie, ako aj navrhovanej
preložky verejného vodovodu musí byt‘ vyhlásené rozhodnutím OU ZP. Pre tento účel je
stavebník povinný dat‘ vyhotoviť geometrický plán so zakreslením potrubia a pásma ochrany.

6. Napojenie navrhovaného rozšírenia vodovodného a kaiializačného potrubia na existujúci
verejný vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za úhradu pracovnici LVS, as. Liptovský
Mikuláš na základe predloženej objednávky (resp. zmluvy o dielo).

7. Navrhované hydranty na verejnom vodovode označif v teréne podľa *-8 zákona č. 699/2004
Z.z. Je potrebné použiť hydrant s dlžkou zodpovedajúcou krytiu vodovodného potrubia.

8. Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu
umiestnit‘ markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.

9. Všetky armatúry použité pri výstavbe vodovodu rnusia mat‘ fažkú protikoróznu ochranu
podFa požiadaviek noriem GSK.

10. V prípade, že pri rcalizácii dójde k poruchám na potrubiach v správe LVS, a.s., žiadame ich
bezodkladné nahlásenie na tel. Č. 04455 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na
náklady stavebníka.

I. Ku tlakovým skúškarn vodovodného potrubia, skúškam tesnosti kanalizačného potmbia a ku
kontrole prác pred zásypom sietí a objektov prizýwať zástupcu LVS a.s., Liptovský Mikuláš,
inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt — Ing. Rán tel. č. 0908 916580—
kanalizácia. p. Hričák tel. Č. 0905 701 932— vodovod.

12. Pred napojením navrhovaného rozšírenia vodovodu a kanalizácie dohodnúf v zmluve (resp.
v zmluve o budúcej zrnluve) medzi LVS, a.s., Liptovský Mikuláš a stavebníkom podrobnosti
prevzatia vybudovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do vlastnictva
alebo prevádzky.

13. Napojenie navrhovanej preložky verejněho vodovodu zrealizujú za úhradu pracovníci LVS,
a.s., Liptovský Mikuláš na základe predloženej objednávky, ktorúje potrebné predložif po
zvolaní kolaudaČného konania a podpísaní zmluvy o odovzdani preložky.

14. Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zabezpečiť zriadenie vecného bremena v prospech
LVS. a.s.. na pozemkoch. na ktorých bude uložené potrubie navrhovanej preložky verejného
vodovodu. Zriadenie vecného brcmenaje potrebné vyznačiť na LV vlastníka pozemku.

15. Po zvolaní kolatidaČného konania zrealizujú pracovnici LVS, a.s. napojenie preložky na
eXistujúce vodovodné potrubie na základe objednávky (resp. zmluvy o dielo).

16. V deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia stavebník bezodkladne
odovzdá preložku vlastníkovi verejného vodovodu ‚.Proiokolom o odovzdaní a prcvzatí
stavby“, vrátane projektovej dokumentácie skutoČného vyhotovenia a geodetické zameranie

v digitálnej forme v tvare t.dgn (Čitateľné pre prostredie MicroStation).
17. Na základe uvedenej potreby vody LVS, as., pre objekt ‚.E“ dodá a namontuje vodomer 420

s trvalým prictokom Q 10 m3/h a pre objekty „Cl. C2 a C3“ dodá a namontuje vodorner 420
s trvalým prietokom Q 4 m3ih.

18. Pre zriadenie vodovodných a kanalizačných prípojok je potrebné preclložiť LVS, a.s. na
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pľedpísanom tlačive žiadosti, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a d‘alšie
náležitosti podľa pokynov pracovníkov LVS, as.

19. V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozernok za účelom
odpisu, kontroly resp. výmeny vodomeru a kontroly hlavnej reviznej šachty.

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina
1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. nachádzajú
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržat‘ ochranné pásmo v zmysle zákona

251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem SYN. (VE vzdušné
vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10,0 rn, VN zemné káblové vedenie na
každú stranu 1,0 m), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický
priestor 1,0 m od krajného vodiča NE vzdušného vedenia na každú stranu a 1,0 m od NE
podzemného káblového vedenia na každú stranu, ochranné pásmo \‘N trafostanice 1 ‚0 m na
každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušit‘ celistvost‘ uzemňovacej
sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informativny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vylýčiť.

4. Pri manipulácii mechanizrnami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, aiw aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti,je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia (vrátane ustanoveni príslušnch technických noriem) týkajúce sa
bezpečnosti osób, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a
križovaní.

5. V prípade akéhokol‘vek poškodenia elektroenergetického zariadeniaje túto skutočnost‘
póvodca povinný neodkladne oznámif na tel. číslo 0800 159 000.

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na zák]ade objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke vww.ssd.sk, link:
https://online.sse.skfvtc/vytvc.wv vytýči určený pracovník SSD.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvat‘
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v
„Zápise o vytýčení podzemného el. vedeni«‘ resp. zápisom do stavebného denníka.

8. V súbehu a križovani zemných káblových vedeni žiadame dodržať manipulačný priestor
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedárne za poškodenie Vášho zariadenia.

9. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa möžu nachádzať aj podzemně vedenia
tretích osób.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Na vyznačenorn záujmovom území dójde do styku so sieťami elektronických kornunikúcií

(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom. a.s. a/alebo DIOl SLOVAKIA. s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásrnom ( 68 zákona č. 35/2011 Z.z.) a

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušcniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím dob)‘ platnosti . v pripade zmenv vyznačeného
polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade a k u edené parcelně číslo v žiadosti

nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podl‘a bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v pripade ak zistil, že jeho zámer, pre

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, as. a!alebo DIOl
SLOVAKIA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (nujncskór prcd
spľacovaním pmjcktovcj dokumentúcie stavby), v\ zval‘ poločnosť Slo\‘ak Telekom, i.s.
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na stanovenie konkrétnvch podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sjetí: Ján Babál, jan.babaFtelekorn.sk, ±421
444328456.

4. V zmysle 65 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sado
projektu musí zaluesliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splneme tejto
povimiosti zodpovedá projektant.

-

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 31/2011 Z.z.je
potrebné uzavňeť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nic je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadatel‘a, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí fgurovaf
podmienka spoloČnosti Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikaČných
vedení a zariadeni.

7. V prípade ak na Vami deflnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza podzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o.. je potrebné zo strany žiadatel‘a zabezpečiť nadzemnú siet‘ proti
poškodeniu alebo narušeniu ochramého pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni.

9. V prípade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alebo Činnosťou z akýchkol‘vek dövodov
pokraČovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost‘, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadat‘ o nový vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prácje stavebník povinný požiadat‘ o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zaňadenia mých
prevádzkovatel‘ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrcnie od
prevádzkovatel‘ov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom as., a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej eez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.skívyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do
troch týždňov od podania obj ednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohfadu na vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.

12. Žiadateľ móže vyjadrenie použič iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podFa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. žiadatel‘
nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovat‘, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v pr(pade ak plánuje napojit‘ nehnuteľnosť na verejnú
elektrickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu puc územné
rozhodnutie doplnit‘ aj telekomikačnú pripojku.

Všeobecné podmienky ochrany SEK
I. V prípade, že zámeľ stavebníka, puc ktorý podal uvedenú žiadosťje v kolizii so SEK Slovak

Telekom. as. ztaIebo DIOl SLOVAKIA. S.ľ.O. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sictí, bude stavebník povinný po konzultúcii so zamestnancom S!ovak Telekom, a.s. povinný
zabezpeč i ľ:
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- Ochranu alebo preloženie sjetí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancon
Slovak telekom, as.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v pripade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia.

V lokalite predrnetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat‘ práce súvisiaee s preloženírn sjetí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej pripojky) iba zmluvný partner:
Ing. Rastislav Rusňák. teletaMem@maiLt-com.sk, 0911775186

UPOZORNENIE: v káblovej ryhe sa může nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s róznou
ňrnkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorýrni můžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia bude
žiadatel‘ povinný vvkonať všetky objektívne účhmé ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu

terénu
- Preukázateľné 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 zarnestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedeni a zariadení
pracovali s najváčšou opatrnost‘ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr. hlbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 mna každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 2129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z důvodu, že ST a DIOl

SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané
bez vedornia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby bude polrebné zvýšit‘, alebo znížif krytie lej.

káblov bude toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na \755T (verejná sieť ST)je potrebné
si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)

4. Dodržať platné predpisy podFa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SPP- distribúcia, a.s., Bratislava
1. Stavebník je povinný dodržať ochranné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle

79 a 80 Zákona o energetike.
2. Stavchnik je povinný zrealizovat‘ stavbu podl‘a odsúhlascnci projektovej dokumeniácie tak,

Aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a!aleho
ohrozeniu ich prcvádzky alalcbo prevúdzky distribučnej slete. Porušenic tejto podmienky
může mať za následok vyvodcnic trcstnoprúvnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za
spósobenú škodu, pričom stavebníkovi může byť za porušenic tejto podmicnky uložená
sankcia prislušiiým správnym oigánom.
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3. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a eXistujúcimi nadzemnými a podzemnými
objektami a inžinierskymi sieťami v zmysle SYN 73 6005, SYN 73 3050 a TTP 906 01.

4. Stavebník je povinnÝ pred realizáciou zemných prác a‘alebo pred začatím vykonávania mých
činnosti zabezpečiť prostredníctvom prislušných prevádzkovateFov presné vyiýčenie
všetkých existuj ůcich podzemných vedení.

5. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatim vykonávania mých činnosti je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP — distribúcia, a.s., Sekcia
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 1 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (\n4v.snp-distribucia.sk).

6. V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alalebo prevádzky distribučnej siete. SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 rn.

7. Stavebník je povinný pri realizácii 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.

8. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. Č. 421 52242 5201)
vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie Činnosti v ochrannom pásme plynárenských
zariadení, tiež je povinný prizvat‘ zástupcu SPP-D k predpísanm skúškam v zmysle
uvedených predpisov a noriern.

9. Stavebník je povinný pri realizácii dodržat‘ technické podmienky stanovené
v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Ziadosti o vydanie technických podmienok na
rozšírenie distribučnej siete Číslo 1000030819.

10. Stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť
SPP-D na adresu: SPP- distribúcia, as.. Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava kontaktné údaje, údaje o začati a ukončení prác. a pod.

11. Stavebník je povinný odovzdat‘ písomné OsvedČenie z výkonu kontroly, vyhotovené
Subjektorn povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné
ukonČiť preberacie konanie a majetkovo — právne vysporiadanie stavby.

TECF{NICKE PODMIENKY:
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 mna každú

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade $ SYN 733050 až po
predchádzajúcom vytýčeni plynárenských zariadeni výhradne wčne bez použitia strojových
mechanizmov.

- Ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadcnie,je stavebník povinný
kontaktovat‘ prcd zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenanÝ do stavebného denníka.

- Pristup k akýrnkoľvek technologickým zariadeniarn SPP-D nic je povolený a manipulácia
s nimi je prkne zakázaná, pokiaF sa na tieto práce nevzťahuje vydané po olenie SPP-D

- Odkryté plynovody, káble. ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu.

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoľé by zmenili
jeho doterajšie krytie a hlbku uboženia, v prípadc zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plvnůrenskch zariadeni osadiť do novej úrovne lercnu.

- Stavebník nesmie v ochrannom pásmc plynárenských zariadení v zmysle *7 a *80 Zákona
o energetike umiestňovat nadzemně stavby, kontrolně šachty, trvalé poray a pod.
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- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.

-. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenskÝch zariadení
rešpektovala ině vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri
prevádzkovaní nemohlo dójsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy
I. Pred uložením inžinierskej sie[e do telesa miestnej komunikácie ul. Júliusa Lenku je

stavebník povinný v súlade s * 8 zákona č. 135/1961 Zb. požiadať Mesto Liptovský Mikuláš
o vydanie rozhodnutia na zvláštne uživanie miestnych komunikácii (tzv. rozkopávkové
povolenie). K žiadosti je potrebné priložiť schválenú projektovú dokurnentáciu a vyjadrenie
Okresného dopravného inšpektorátu, OR PZ v Liptovskom Mikuláši a poprípade odsúhlasenú
situáciu dočasného dopravného značenia.

2. V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verej něho osvetlenia. Pred
realizáciou inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejněho osvetlenia vtýčiť
prostredníctvorn správou verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné služby Liptovský
Mikuláš, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš. Zároveň požadujeme prizvasiie správcu
verejného osvetlenia k stavebným prácam v priestore uloženia verejného osvetlenia.

Akékol‘vck zmeny v projektovej dokumcntácii v nadväznosti na miestne komunikácie
a verejné osvetlenie odsúhlasiť na Mestskorn úrade v Liptovskom Mikuláš, odbor životného
prostredia a dopravy. oddelenie ceslnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných
priestranstiev.

TUV SUD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica
Pre prístup do šachiet musí byt‘ dodržaná STN EN 14 396 (pevné rebríky do vstupných šácht)

alebo pri stúpadlových rebrikoch SIN 73 3282 (oceľové rebríky). Pri použií vyrovnávacieho
prstenca nebude dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty.

IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
V oblasti záujmového územia möže dójsť k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX

s.r.o.
Pri krížení sietí, tesných súbehoch. pri budovaní nových komunikácií a spevnených plöch

pokiař nedochádza k prckldke. optickú trasu mechanicky chrániť žYabovanim. Mechanická
ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady stavebníka.

Pred realizúciou výkopových prác je stavebník povinný požiadat‘ o vytýčenie a vyznačenie
polohy sietí.

Vytýčenie polohy telekornunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe
samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imaťex(2řimafeX.sk alebo tel.
čísle 09184152327, Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené
alebo poškodené optické siete Me povinný vykonať všetkv ochranné opatrenia. oboznámiť
pracovníkov vykonávajucich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť
pracovníkov na možná polohovú odchtku ——30 cm od vvznačenej polohy. Pyj prácach
v miestach výskytu sietí a zarjadcní pracovat s čo najvLičšou opatrnosťou a nepoužívat‘ nevhodné
náradie ve vzdialenosti nujmcncj I ni nu každú stranu od vvznačenej poloh‘ sjeto. Neprechádzať
ťažkými vozidlami. kÝm sa nevvkonťt ochrana proti mechanickému poškudcniu. Nad optickou
trasou dodržať zákaz sklúdok. Prd zahrnutím obnoviť kn lic u oinačwiio.

Bezodkladne oznámiť každé poškodcnic sicw na tclcibnnom čísle 4121 44 3240 000, ±

421 918 322 3u2. ±421 918 415 232.



LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš
V oblasti záujmového úzernia móže döjst‘ k styku s optickými siet‘ami spoločnosti LiptovNet a.s.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, odd. CD, PK a VP
Mesto Liptovský Mikuláš, ako vlastník pozemkov parc. č. KN-C 2099/8, 2099/208,

2099/214, 2099/337 kú. Palúdzka požaduje zo strany investora zriadenie vecného bremena pre
uloženie inžinierskych sieti na daných parcelách.

3, Všeobecné ustanovenia:
1. Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia. ktorú vypracoval Ing. Jozef Stacho,

autorizovaný stavebný inžinier, Č. oprávnenia 45009*SP*14 v apríli 2019.
2. Zhotovitel‘ stavby bude vybratý na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní

po určení zhotoviteFa stavby oznámi orgáirn štátnej vodnej správy jeho názov s uvedením
adresy a doložením zmluvy o dielo a živnostenským listom.

Majetkoprávnc vzťahy:
Stavba „Obytný súbor Nová Palúdzka 1. etapa, Liptovský Mikuláš“, SO 301 Splašková

kanalizácia verejná, SO 400 Vodovod verejný, SO 401 Dažďová kanalizácia (SO 410 —

Vsakovacie systémy), SO 401 — Cl Prípojka dažďovej kanalizácie (SO 405 — Vsakovacie
systémy), SO 401 — C2 Prípojka dažďovej kanalizácie (SO 403 — ORL2, SO 405 — Vsak.
systémy), SO 401 — C3 Prípojka dažďovej kanalizácie (SO 402 — ORLI, SO 407 — Vsak.
systémy), SO 401 — E Prípojka dažd‘ovej kanalizácie (SO 408 — Vsakovacie systémy), SO 401
— G Prípojka dažďovej kanaiizácie (SO 411 — ORL3, SO 409 — Vsak, systémy) bude
realizovaná na pozernkoch parc. Č. KN-C 2099/8, 2099/53, 2099/208, 2099/214, 2099/225,
2099/332, 2099/336, 2099/337, 2099/340 k.ú. Palúdzka. Uvedené pozemky vedené na liste
vlastníctva 5198 a 4401 k.ú. Palúdzka sú vo vlastníctve stavebníka a Mesta Liptovský Mikuláš
a vydalo k uloženiu vedení súhlas Č. MsU/ZPD-20l9/07754-002/MGa zo dila 18.11.2019.

K stavbe sa vyjadrili:
Slovak Telekom, as., Bratislava č. 6611928601 zo dňa 11.10.2019, Okresný úrad Liptovský

Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SS 01-I Č. OU-LM-OSZP-2019/008313-
002-MA zo dňa 24.06.2019, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš č.
4648/2019/MH zo dňa 2.7.20 19, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek SSOPaK a posudzovania vplyvov naZP Č. OU-LM-OSZP-20 18/7624-02-CEN
Zo dňa 14.8.2018, Stredoslovenská distribučná a.s. Zilina Č. 4300116759 zo dňa 24.10.2019,
Okresný úrad Liptovský MikuLáš. odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS Č. OU-LM
OSZP-ŠVS-2019/8314-02/Li zo dňa 25.07.2019. Energotel, a.s., Bratislava Č. ET/MMI8/678 ZO

dňa 11.5.2018, Orange Slovensko a.s.. Banská Bystrica č. BB-l458/2018 Zo dtm 5.6.2018, Mesto
Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy č. MsU/ZPD - 2019/05105-002/MGa
zo dňa 25.06.2019. TUV SUD Slovakia. Banská Bystrica 7165019592 Zo dňa 11.09.2019, SPP
distribůcia as.. Bratislava č. TO.‘KS/O 159/2019/11v zo dila 11.9.2019, VPS Liptovský Mikuláš Č.
834/2018 zo dtm 17.08.2018, Krajský pamiatkový úrad Zilina KPUZA-2018/9043-3/65736/FUR
zo dila 16.08.2018. SVP, šp., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 5541/2019/02 w dila 1.7.2019,
Okresné riaditeFstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši Č. ORHZ-LMI-435-003/2019 ZO dtm
28.10.2019, Ministerstvo vnútra SR. Centrum podpory Banská Bystrica č. 0961605390 zo dňa
10.12.2018, Ministeľstvo obrany SR, Agcntúra slrávy majetku Banská Bystricu č. ASMdpS-l
2461/2018 ZO dňa 17.12.2018, IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš Č. JK-VY-20180723 ZO

dilu 23.07.2018. LiputovNct ws., Liptovský Mikuláš Č. JP-VY-201 80723 zu dtm 23.07.2018,
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Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia Č. MsÚ/ŽPD-2019/07754-002/MOa zo
dňa 18.112019.

Rozhodnutie o námietke účastníkov konania: Nárnietky neboli vznesené

Odóvodncnic

SUKUPČÁK, sr.o., Drieňová 755/25, 010 04 Žilina v zastúpení spoločnosťou Inžiniering
Neummm, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO 46 523 požiadala listom
doručeným na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek
štátnej vodnej správy dňa 7.8.20 19 o vydanie stavebného a vodoprávneho povolenia stavby:
„Obytný súbor Nová Palúdzka 1. etapa, Liptovský Mikuláš“.

Orgán štátnej vodnej správy začal k uvedenej žiadosti vodoprávne konanie a pozvánkou č.
OU-LM-OSZP-SVS 2019/010430 — 002/Li zo dňa 20.8.2019 zvolal vodoprávne konanie spojené
s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.9.20 19 SO stretnutím pozvaných na
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie.

Učastníci konania na vodoprávnorn konaní nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili
vydať vodoprávne povolenie na osobitné užívanie vód. lch pripomienky sú skoordinované
a Zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť
o vydanie vodoprávneho povolenia a zistil, že vydaním vodoprávneho povolenia na osobitné
užfvanie vód z predmetnej stavby nic sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedených skutočnosti rozhodnI orgán štátnej vodnej správy tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučcnie

Proti tomuto roZhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle -u 53 a *-u 54 Zák. Č. 71/
1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doruČenia tohto rozhodnutia. O
odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, oddelenie opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie je preskúmatel‘né súdom, pokiaľ bol vyčerpaný riadny opravný prostriedok
v rámci správneho konania.

tipto1,s

7 Ing. Milota Kustrová. PhD.
povereiiá vedením odboru

Doručuje Sa: ‚

I. SUKUPCAK. s.r.o.. Drieňová 755/25.01004 Zilina v zastúpen{ spoločnosťou Lnžiniering
Neumann. srn.. Garbiarska 24, 031 01 LipLovský Mikuláš

2. Mesto Liptovský Mikuláš. StúmvG I 989!41. 032 42 Liptovský Mikulú
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Vlastníci susedných nehnuteľností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Na vedomie:
1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH,

ŠSOPaK
2. Liptovská vodárenská spoločnosť as., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
3. SPP — distribúcia as., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Slovak Telekom a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Stredoslovenská distribučná. as., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zitina
6. Slovenský vodohospodársky podnik šp., OZ Piešťany. Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80

Piešt‘any
7. Okresné riaditerstvo HaZZ Liptovský Mikuláš, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský

Mikuláš
9. Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19,01001 Žilina
10. Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor ZPa dopravy, Odd. CD, FK a VP, Stúrova 1989/41. 031

42 Liptovský Mikuláš
11. IMAFEX. spol. s r.o.. Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
12. LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o
vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a
správneho orgánu. Súčasne musí byt‘ mestom zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým,
najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli na mieste, kterého sa to
t‘ka. Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia.

Mesto Liptovský Mikuláš

Vyvesené dňa 122019 Zvesené dňa

OlIaČok pcčiatky a podpis oprávncncj osoby OLIaČok pcčimky podpis oprá cncj osoby
MESTO LIPTOV Ý MI

MESTO LIPTO}ISKÝ MI1U. ‘ MESTS RAD

MEST%.QPAD 031 42 UPT SK KUL4t

031 42 UP 1SK MIKULÁŠ - 2

jO-2
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