
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
vL Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský MiIuIúš

Císlo: MsUJUR a SP/2019/3044-06/TBo V Liptovskom Mikuláši: 06.11.2019

Navrhovatel‘:
DOMINANTA — PK, s.r.o.,Hlboká 1206/48A, 900 55 Lozorno, IČo: 50 177 494
v.z, Mgr. Miroslav Todák, CsL Brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikujáš — Staré Mesto

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby:
BYTOVE DOMY - NOVA PALÚDZKA II.ETAPA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovatel‘ DOMINANTA — PK, ss.o., Hlboká 1206148A, 900 55 Lozorno, iČo;
50 177 494 v zastúpeni Mgr. Miroslav Todák, CsL Brigády 1611/16, 031 01 Liptovský
Mikuláš — Staré Mesto podal dňa 20.03.2019 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovaiia stavebného poriadku v Liptovskorn Mikuláši žiadosť o vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby ‘ BYTOVE DOMY - NOVA PALUDZKA ILETAPA ‘ na pozemkoch
parc.č. KN-C 1881/2, KN-C 1882/1, KN-C 1882/6, KN-C 1856/18, KN-C 1856/1, KN-C
1882/2, KN-C 1856/36, KN-C 1857/7, KN-C 1856/69, KN-C 1856/70, KN-C 1856/75, KN
C 1856/76, KN-C 1856/77, KN-C 1856/78, KN-C 1856/79, KN-C 1856/80, KN-C 1882/7,
KN-C 2055/6, KN-C 1764/2 v k.ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prislušný stavebný úrad príslušný podľa 117 zákona Č.
50/1976 Zb. o úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni

neskorších predpisov 5 písm. a1 zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné

pbánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadost‘ stavebníka podl‘a 37
stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba,, BYTOVÉ DOMY - NOVÁ PALÚDZKA II.ETAPA “ na pozemkoch
parc. č. KN-C 1881/2, KN-C 1882/1, KN-C 1882/6, KN-C 1856/18, KN-C 1856/1, KN-C

1882/2, KN-C 1856/36, KN-C 1857/7, KN-C 1856/69, KN-C 1856/70, KN-C 1856/75, KN-
C 1856/76, KN-C 1856/77, KN-C 1856/78, KN-C 1856/79, KN-C 1856/80, KN-C 1882/7,
KN-C 2055/6, KN-C 1764/2 v k.ú. Palúdzka sa podľa * 39 a 39a stavebného zákona

povoPuje.

Druh a účel povol‘ovaných stavieb: 4 x Bytový dom — bytová budova

Popis povol‘ovanej stavby: ‚

Objekt BYTOVE DOMY - NOVA PALUDZKA - II. ETAPA na pozemkoch v k. ú.
Palúdzka budú umiestnené v juhozápadnej časti mesta Liptovský Mikuláš medzi areálom
bývalých štátnych majetkov a starou zástavbou mestskej časti Palúdzka.

Uzemie je definované ako plochy pre obytné územie s prevahou rodhmých domov s
regulatívmi podlažnosti 2 nadzemné podlažia a zastavanosti 0,3 0. Regulativ pripúšťa
umiestňovať v území aj bytové domy vhodne začlenené do okolitej zástavby. Maximálnu
výšku je možné prekročif o jedno ustupujůce podlažie.
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Navrhované objekty bytových domov majú jednoduchý tvar kvádra rozmerov 27,72 x
9,87 x 9,74 m a 24,22 x 9,87 x 9,74 m. Dopravné napojenie je riešené z eXistujúcej mestskej
komunikácie.

Ide typologicky o pavlačové bytové domy. Vstupy do jednotlivých bytov sú priamo z
terénu resp. z priestoru pod pavlačou a z pavlačí, na ktoré vedie exteriérové priame schodisko
s medzi podestou. V bytovom dome C3 je navrhnutých 10 dvojizbových bytových jednotiek.
V bytovom dome C4 je navrhnutých 6 dvojizbových bytových j ednotiek a I troj izbová bytová
jednotka. Dispozícia bytových jednotiek je rovnaká alebo zrkadlovo otočená.

Obytné miestnosti sú orientované v bytovom dome C3 na východ a v bytovom dome
C4 najuh. Byty na I.NP. majú k dispozícii zá1radky. Byty na II.NP. majú loggie a byty na IB.
nadzemnom ustupujúcom podlaží terasy.

Celkovo je v bytových domoch (3 x C3 a I x C4) navrhnutých 37 bytov (36
dvojizbových I trojizbový). Všetky obytné miestnosti v jednotlivých bytových domoch sú
osvetlené a vetrané prirodzene olmami. ‚

Objekt BYTOVE DOMY - NOVA PALUDZKA — II. ETAPA v k. ú. Palúdzka bude

zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu, odkanalizovaný do verejnej kanalizácie a
vykurovaný, každý byi vlastným plynovým kotlom + priprava TUV. Parkovacie plochy pre
stavbu sú navrhnuté v počte 43 parkovacích miest (z toho 4 pre imobilných) zo západnej

strany od objektov C3 a zjužnej strany od objektu C4.

Objektová skladba povoľovanej stavby:

- podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť územného rozhodnutia

Stavebné objekty

— SO 01 — Bytový dom C3 — SO 08— Dažďová kanalizácia

— SO 02 — Bytový dom C3 — SO 09—Elektrické rozvody a prípojky

— SO 03 — Bytový dom C3 — SO 10— Verejné osvetlenie

— SO 04— Bytový dom C4 — SO 11 — Plynovod a prípojky

— SO 05 — Komunikácie a parkoviská — SO 12— Sadové a terénne úpravy

— SO 06— Vodovod a prípojky — SO 13 — Oplotenia

— SO 07 — Kanalizácia a prípojky

Technické údaje povol‘ovanej stavby:

- Počet bytových jednotiek celkom:
- Dvojizbové bytové jednotky s úžitkovou plochou do 6Dm2:
- Trojizbová bytová jednotka s úžitkovou plochou do 90 m2:
- Počet obyvatel‘ov
- Počet parkovacích miest celkom:
- Počet parkovacích miest pre imobilných:
- Celková plocha pozemkov:
- Zastavaná plocha:
- Plocha komunikácií a parkovisk:
- Plocha zelene

Spósob doterajšicho využitia dotknutých pozemkov;
- orná půda, záhrada, zastavaná plocha a nádvoňe, ostatná plocha

Súhlas na vyňatie půdy z PPF:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k investičnému

zámeru pre účely územného konania pod č. OU-LM-PLO-2019ĺ007961-2-BAJ zo dňa

03 .07.20 19

37 bytov
36 bytov

1 byl
76 osób
43

4
3665,00 m2
1099,50 m2
1564,23 m2
1001,27 m2
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Pre umicstnenie stavby a projektovú pripravu stavby sa podl‘a * 39 a * 39a
stavebného zákona a vyhlášky 532/2002 Ii. určuj Ú tieto podmienky:

- polohopisné a výškové umiestnenie stavby:
Umiestnenie stavby bude realizované podl‘a zabeslenia v projektovej dokumentácii

a v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddelitel‘nú súčasf tohto rozhodnutia.
Objekt BYTOVE DOMY - NOVA PALUDZKA - II. ETAPA na pozemkoch v k. ú.

Palúdzka budů umiestnené v juhozápadnej časti mesta Liptovský Mikuláš medzi areálom
bývalých štátnych majetkov a starou zástavbou mestskej časti Palúdzka.

SO 01. SO 02, SO 03 — Bytový dom C3 SO 04— Bytový dom C4
Půdorysné rozmery: 27,72x9,87 m Půdorysné rozmery: 24,42x9,87 m
Zastavaná plocha objektu: 273,6 m2 Zastavaná plocha objektu: 24 1,0 m2
Max. výška: 9,74 m Max. výška: 9,74 m

- architektonické a urbanistické:

SO 01. SO 02, 8003— Bytový dom C3
SO 04— Bytový dom C4

— ide typologicky o pavlačové bytové domy
— vstupy do jednotlivých bytov sú priamo z terénu resp. z priestoru pod pavlačou a Z

pavlačí, na ktoré vedie exteriérové priame schodisko s medzi podestou
— v bytovom dome C3 je navrhnutých 10 dvojizbových bytových jednotiek
— v bytovom dome C4 je navrhnutých 6 dvojizbových bytových jednotiek a 1 trojizbová

bytová jednotka
— dispozícia bytových jednotiek je rovnaká alebo zrkadlovo otočená
— obytné miestnosti sú orientované v bytovom dome C3 na východ a v bytovo dome C4 na

J uh
— byty na I.NP. majú k dispozícii záhradky
— byty na hNP. majú loggie a byty na III. nadzemnom ustupujúcom podlaží terasy
— celkovo je v bytových domoch (3 x C3 a 1 x C4) navrhnutých 37 bytov (36 dvoj izbových,

1 trojizbový)
— všetky obytné miestnosti v jednotlivých bytových domoch sú osvetlené a vetrané

prirodzene oknami

- napojenie na komunikačnú sicť:
Dopravné napojenie navrhovaných stavieb je riešené novým vjazdom z existujúcej

mestskej komunikácie na pozemku parc.č. KN-C 2055/6 v k.ú. Palúdzka, ktorá vedie
k spoločnosti Agro-Racio s.r.o. a po ceste I.triedy 1/18. Miestna komwúkácia má šírku 6,0 m.

SO 05 — Komunikácie a parkoviská
Katastrálne územie: Palúdzka

Parcelné čis]a register KN-C: 1881/2, 1882/1
— celý dopravný systém na stavbe bytových domov je navrhnutý z dvoch vetiev:
— vetva TA‘ začína na miestnej komunikácii a pokračuje smerom sevemým, kde je

ukončená pred BD č.4, ako slepá ulica
— celková dlžka komunikácieje 107,71 m a šírka komunikácie 6,0 m
— funkčná trieda Dl- komunikácia So zmiešanou prevádzkou, kategória MOU7,0/20
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— jedná sa o dvojpruhovú obojsmemú MK s piwkami upokojenia dopravy a šírkou
jazdného pruhu 3,0 m

— komunikáciaje doplnená parkoviskami pre osobne vozidla a vstupmi do BD Č. 1-3
— na konci vetvy je rozšírený vstup a chodník do BD č.4
— všetky domově vstupy a prechody pre chodcov budú riešené ako bezbariérové, t.j.

maX. výska vjazdu a prechodu bude 20 mm nad miestnu komunikáciu
— predmetná bytová lokalita je riešená ako obytná zóna

— vetva “B‘ začína na Vetve “A“ a pokračuje smerom východným, kde je ukončená 1 m pred
hranicou pozemku
— celková dlžka komunikácie je 20,73 m a šírka komunikácie 6,0 m. Funkčná trieda Dl

komunikácia so zmiešanou prevádzkou, kategória MOU 7,0120
— jedná sa o dvojpruhovú obojsmernú MK s prvkami upokojenia dopravy a šírkou

jazdného pruhu 3,0 m. Komunikácia je doplnená parkoviskami pre osobne vozidla a
vstupom do BD č.4. ‚

— oproti vetve B je navrhnutý chodník pre chodcov o šírke 2,20 m a dlžke 21,0 m, ktorý
zabezpečí prepojenie obytnej zóny BD s obytnou zónou RD - bungalovov

— celá trasa kornunikácií je navrhnutá z dvoma vetvami:
VetvaA—dlžky - 107,71 m
Vetva B dlžky - 20,73 m

— celková dlžka komunikácií (Vetiev A a B)je 128,44 m
— parkovacie plochy pre stavbu sú navrhnuté v počte 43 parkovacích miest (z toho 4 pre

imobilných) zo západnej strany od objektov C3 a zjužnej strany od objektu C4

- napojcnie na siete technického vybavenia:

V rámci výstavby budú vybudované nové siete technického zariadenia Trasy sietí
a prípojok sú zakreslené vo výkrese koordinačnej situácie, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasf
tohto rozhodnutia o umiestnení stavby.

SO 06— Vodovod a pripojky
Katastrálne územie: Palúdzka

Parcelné čísla register KN-C: 1882/1, 1882/2, 1882/6, 1856/1, 1856/18, 1856/36

— prívod vody do novonavrhovanej riešenej lokality bude zabezpečené novonavrhovaným
samostatným potrubím pitnej vody, dimenzie DN 100, materiálu HD-PE

— novonavrhované potrubie sa napojí zo severozápadnej strany na existujúce potrubie
verejného vodovodu v mieste existujúcej miestnej komunikácie

— napojenie sa zrealizuje na 2 miestach, t.z. novonavrhované trasa potmbia vodovodu bude
zohuhovaná

— hneď za miestom napojenia na eXistujúci vodovod bude osadená zemná ventilová
uzatváracia súprava SO šupátkom na prípadné odstavenie časti vodovodnej siete v prípade
poruchy

— celkovo sa na navrhovanej trase vodovodu navrhujú 2 ks podzemných hydrantov, PH1 a
PH2, PH2 bude v najnižšom mieste

— z navrhovaného potrubia vodovodu sa budú zásobovať jednotlivé novonavrhované
objekty

— každý objekt bude zásobovaný samostatnou vodovodnou pripojovacou vetvou a každý
objekt bude mať samostatné meranie spotreby pitnej vody

— vodomemá zostava bude umiestnená vo vodomernej šachte, ktorá bude umiestnená hneď
pri objekte a vodomemá šachta bude plastová vodotesná
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SO 07— Kanalizácia a rfjojky

Katastrálne územie; Palúdzka

Parcelně čísla register KN-C: 1882/1, 1882/6, 1856/1, 1856/18

— odkanalizovanie riešeného územia, ako aj budúcich objektov v predmetnej navrhovanej
lokalite odpadovou splaškovou vodou bude zabezpečené novonavrhovaným potrubím
splaškovej kanalizácie

— systém odvádzania splaškových vód je navrlmutý z celej riešenej lokality tak, aby
odpadové splaškové vody boli odvádzané gravitačně, do miesta eXistujúcej kanalizácie

— navrhovaná kanalizácia sa na potrubie eXistujúcej kanalizácie napojí tak, že v mieste
napojenia sa zrealizuje nová kanalizačná šachta, betónová, priemeru 1,0 m

— na trase potrubia splaškovej kanalizácie sa budú naehádzať lomy na potrubĺ
— v miestach, kde dochádza k zmene půdorysného smeru toku stoky, alebo výškovej zmene

- zmena sklonu spádu potrubia sa osadí kanalizačná šachta
— kanalizačně šachty budú typové, bet6nové, s pojazdným liatinovým poklopom
— odkanalizovanie jednotlivých navrhovaných objektov bude do navrhovaného potnibia

splaškovej kanalizácie
— každý objekt bude odkanalizovaný samostatnou kanalizačnou pripojovacou vetvou
— na každej kanalizačnej pripojovacej vetve sa bude nachádzat‘ kanalizačná revízna šachta,

min. priemer šachty DN 400, ktorá bude umiestnená hneď pri objekte

so os — Dažd‘ová kanalizácia

Katastrálne územie: Palůdzka

Parcelně čísla register KN-C 1882/1

— vody z povrchového odtoku z komunikácií, chodníkov a aj striech zjednotlivých objektov
budú zachytené cez uličné vpuste a potrubia a odvedené do navrhovanej dažďovej
kanalizácie

— všetky vody budú odvedené cez odlučovač ropných látok NATURTECH s kapacitou 40
1/s, s účinnosťou čistenia S-II do 0,1 mg NEL/l a vyčistené vody budú odvedené do
novonavrhovaného vsaku, ktorý sa navrhuje pod parkovacou plochou.

SO 09 — Elektrické rozvody a prípojky

Katastrálne územie: Palúdzka

Parcelně Čísla register KN-C: 1882/1, 1882/2, 1856/80, 1856/79, 1856/78, 1856/77, 1856/76,

1856/75, 1856/70, 1856/1, 1856/69, 1857/7, 1857/8, 1882/6, 1882/7, 1856/18

— predmetom riešenia projektovej dokumentácie je návrh pripojenia objektu 01, 02, 03 a 04
— Bytové domy C3 a C4 a skriňa RE na parc.č. KN-C 1856/l kú. Palúdzka na elektríckú
encrgiu

— napájacim bodom je póvodná skrinka SR4.2 Hasma riešenou 1.etapou — z nej sa po
doplnení istenia privedie do novej skrinky SR5.1 kábel NAYY-J 3x240+120 mm2
uložený vo výkope popri komunikácii v chráiúčke v dlžke 40 m

— kábel sa ukončí v novej skňnke Hasma 5R5.1
— z nej sa napoja elektromerové rozvádzače REO1-REO5 káblami NAYY 3x70+50 v

dlžkach 12m - REOI, 42 m - REO2, 72 m - REO3, 40 m - SRO4, 48 m - REO5
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SO 10— Verejné osvetlenie

Katastrálne územie: Palúdzka

Parcelné čísla register KN-C: 1882/1, 1882/6, 1856/1, 1856/18

— predmetom riešenia projektovej dokumentácie je návrh verejného osvetlenia nového
priestoru areálu Nová Palúdzka

— jde o návrh prvkov vonkajšieho osvetlenia — káblov a stožiarov se svietidlami — priestor
bude osvetlený osvetľovacími stožiarmi s LED zdrojmi

— napájacim bodom pre osvetľovacie stožiare bude najbližší stožiar vetvy VO v rámci I.
etapy — II. etapa VO bude so spoločným meraním, ovládaním a istením s I. etapou.

SO Ii — Plynovod a yríiiojky

Katastrálne územie; Palúdzka

Parcelně čísla register KN-C: 1882/1, 2055/6, 1764/2

— celková dÍžka rozšírenia plynovodu je cca 100,0 m o dimenzü D 63 a cca 56,0 m o
dimenzii D 40

Popis trasy distribučného plynovodu
— navrhovaný distribučný plynovod D 63/5,8mm PE 100 SDR 11 sa napojí na jestvujúci

distribučný SIL plynovod DN 90 o tlaku 300 kPa
— pri prechode distribučného plynovodu cez komunikáciu bude vedený pretlakom

Popis trasy pripojovacích plynovodov
— nové pripojovacie plynovody budú slúžiť pre prívod plynu pre jednotlivé bytove domy
— každý bytový dom bude mat‘ samostatný pripojovací plynovod
— plynovod bude napojený na rozšírenie distribučného plynovodu D 63 materiál PE 100 o

tlaku 300 kPa
— trasa navrhovaných plynovodovje zrejmá z výkresu situácie

- požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo
STN:

SIN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosf stavieb — spoločné ustanovenia
SIN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb — obsadenie objektov osobami
SYN 73 0873 Požiarne vodovody
Vyhl.č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
užívaní stavby.
Zákon 330/96 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zák.č.158/2011 Z.z., v
úplnom znení z.z. 367/2001 Z.z.
Fn uskutočňovaní stavby treba dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášku 374/1990 Zb. a dbat‘ na ochranu zdravia osób na
stavenisku

- podmienky vyplývajúce za stanovisk a rozhodnutí dotknutých orgánov a mesta:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva súhlasí vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2019/006361-002-
MA zo dňa 16.05.2019 za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s
platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.
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2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, které
vzniknú pri výstavbe a ich odevzdaní oprávnenej osobe.

3. Odpady ze stavby je potrebné odovzdaf len eprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadech“ pričom je potrebné uprednestnif ich zhednotenie (zariadenie na zber, mobilné
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka
odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ priestor na dočasné zhromažďovanie
odpadov ze stavby a zabezpečíť ho spósobom, který nebude ohrozovaf životné prostredie
alebe odpad zo staveniska hneď odvážat‘. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pekiaľ
nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bela vykopaná) sa tiež považuje za
odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladat‘.

4. S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladat‘ aj v súlade s platným VZN mesta
Liptovský Mikuláš. PrevádzkovateF stavby zabezpečí pravidelné odstraňovanie kalu z
ORL ajeho odovzdanie oprávnenej organizácii.

Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredic, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ve
vyjadrení č. OU-LM-OSZP-2019/6241-02-CEN ze dňa 20.05.2019 požaduje:

- pil realizácii stavby volif mechanizmy a technológie v dobrom techiňckom stave s
cieľom predchádzať negatívnym vplyvem na okolité životné prostredie

Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal záväzné stanovisko pod č. KPUZA-2019/12064-
2/39598/FUR ze dňa 23.05.20 19, v ktorom si uplatňuje nasledovné požiadavky:

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich se stavbou je stavebník povinný písomne
ohlásif najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, který vykoná pred
začatím výkopových prác prieskum detektorem kovov a následne odborný dehl‘ad stavby
formou ebhliadky jej výkepov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

2. Ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmetnej alebo
nehmomej povahy, napr. objektu, kultúmej vrstvy, zvyškov starších architektúr,

stavebného materiálu, hrebev, fragmentev keramiky, pracevných nástrojev, mincí alebo

kostrových pezostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému

úradu Zilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

3. Zabezpečiť preukázateľným spósobom eboznámenie s podmienkami záväzného

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Slovenský plynárenský priemyscl — distribúcia pod č. TD/KS/A5496/2019/Hy ze dňa
10.05.2019, ako prevádzkovateľ distribučnej slete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z.

o energetike a o zmene a deplnení nicktorých zákonev v znení neskorších predpisov (ďalej

len „Zákon o energetike“): SUHLASI s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dedržania
nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
— Stavebník je povinný dedržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských

zariadení v zmysle *79 a *80 Zákona o energetike,
— stavebník je povinný dodržať minimálne vzájemné vzdialenosti medzi navrhovanými

plynárenskými zariadeniami a existuj úcimi nadzemnými a podzemnými ebjektmi a
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 733050,

— stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvem príslušných prevádzkevateľov presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

7/15



— pred realizáciou zemných prác Walebo pred začatím vykonávania mých činnosti, je
stavebník povinný požiadaf SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat‘ na adresu: SPP -

distribúcia, as., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp
distribucia.sk),

— v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
aialebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

TECHNICKÉ PODMIENKY:
— zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere

136,45 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL
plynovodu DilO, PN 280 kPa, vedeného v zel. páse a krajnici s bodom napojenia pred
parcelou číslo 1605/1 v katastrálnom území Závažná Poruba,

— stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania postupovat‘ v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom

sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
— stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného

konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podřa technických podmienok

pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie,
— stavebník je povinný zabezpečíť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadeni

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

prevádzkovani nemohlo dójsf k vzájomnému ovplyvňovaniu, pripadnému poškodeniu,

— stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bob

uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009

— v projektovej dokumentácü pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa mých

predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení aJalebo ich ochranných

alalebo bezpečnostných pásiem.
- pri súbehu a križovani navrhovaných vedení s eXistujúcimi plynárenskými

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle SYN 73 6005 a TPP

906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt‘ahu

k eXistujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a

križovaní navrhovaných vedení s eXistujúcimi plynárenskými zariadeniami,

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a hižovani

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,
— stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predbožiť na

posúdenie SPP-D,

OSOBITNÉ PODMIENKY:
— Na základe podanej žiadosti o pripojenie do distribučnej siete po vydaní územného

rozhodnutia, budú určené záväzné technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti.

Ziadosť a pokyny sa nachádzajú na našej web stránke.

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina pod č. 4300111763 zo dňa 07.08.20 19:

SSD s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
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1. V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú vzdušné VN
vedenia a skrine. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržaf ochranné
pásmo v zmysle zákona 25112012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podFa príslušných noriem
STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN, (VN
vzdušné vedenie 22kv od hajného vodiča na každú stranu l0.metrovjZároveň si Vás
dovoľujeme upozorníť, že v danej lokalite sa můžu nachádzať aj podzemné vedenia
tretích osób.

3. Pripojenie na elektrinu žiadame nešit‘ z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako
odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok:

NN - poistkové skrine 4xv majetku SSD - po výstavbe a kolaudácii

4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona
251/2012 Z.z.. Montáž elektnickej prípojky - zapojenie do skrine, Vám zabezpečí výlučne
SSD po splnení podmienok pnipojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej
zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.

5. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzačí (d‘alej RE)
umiestnenom na verejne pristupnom mieste-vedľa rozp. sbíň-združený RE, samostatne
pre každú bj.,
Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre
prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodně
podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byt‘ voľný
rovný priestor aspoň SOOmm.V rozvádzači RE doehádza k rozdeleniu napájacej sústavy z
IN-C na sústavu IN-S, ktorú je potrebné niešiť mimo plombovanú časf rozvádzača RE.
Práce na elektnickom prívode ako aj montáž smie realizovaf Vami vybratá odbome
spósobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania
nájdete na našej intemetovej stránke www.ssd.sk.

6. Stavba 12875 - Lipt. Mikuiáš - Palúdzka, rozširenie NNK sa bude realizovať ako
developersky projekt. Presné umiestnenie týchto skríň PRIS bude zrejmé po vypracovaní
projektovej dokumentácie zo strany SSD. Vybudovanie nového elektroenergetického
zaniadenia SSD je vedené pod akciou SW: 12875 a pozostáva z nasledovných hokov:

a) Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení 50

žiadatel‘om O pripojenie
b) Uhradenie pripojovacieho poplatku zo strany odberateľa (za úhradu pripojovacieho

poplatku sa považuje pripísanie pripojovacieho poplatku na účet SSD)
c) Pniprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSD pre

vybudovanie nového elektroenergetického zaniadenia (nové vedenie, trafostanica a
pod.)

d) Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska čhmosť a stavebné povolenie,
pripadne oznámenie o drobnej stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia

e) Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSD
1) Spustenie do prevádzky - preberacie konanie+ kolaudačné rozhodnutie

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 3435/2019/MH zo dňa 20.05.2019:

1. Plánovanú koncovú vetvu rozširenia vodovodu k hydrantu PH2 žiadame zrušiť a k
objektu SO 04 navrhnúť len vodovodnú prípojku,
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2. Pri návrhu stavieb a inžinierskych sjeti žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného
vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho
půdorysného okraja potrubia na každú stranu. Navrhované siete a objekty musia byt‘
umiestnené mimo tohto pásma ochrany,

3. Další stupeň projektovej dokumentácie stavby žiadame predložif k vyjadreniu.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, pod č. MsU/ZPD
2019/03227-003/MGa zo dňa 28.08.2019 súhlasí s podmienkou splnenia nasledovných
požiadaviek:

1. V rámci výstavby nie sú dostatočne ňešené chodníky, a teda pohyb chodcov v danej
lokalite. Požadujeme prehodnotenie projektovej dokumentácie a doprojektovanle
chodnikov pre peších v zmysle platných technických noriem.

2. Projekt nerieši plochy pre uloženie verejných kontajnerov na komunálny odpad.
Požadujeme doriešif v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

3. Navrhované verejné osvetlenie nepokrýva osvetlením koniec komunikácie vetvy A pri
bytovom dome SO 04. Požadujeme dopracovat‘ do ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie.

4. Nesúhlasíme so šírkou plánovaného prepojovacieho chodníkom 2.20 m na parcele KN-C
I 856/18 kú. Palúdzka. Požadujeme jeho zúženie z navrhovanej šírky a jeho zabezpečenie
trvalým spůsobom (napr. stlpikom) tak, aby sa zabránilo nepovolenému prejndu
automobilov. Danú požiadavkuje potrebné odstrániť do stavebného konania.

5. Požadujeme predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie, ku ktorej je potrebné
doložit‘ odsúhlasený výkres trvalého dopravného značenia So súhlasným stanoviskom
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Obesný dopravný
inšpektorát.

6. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestne komunikácie a
verejné osvetlenie požadujeme odsúhlasif na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši,
odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií
a verejných priestranstiev.

7. Stavebný objekt „SO 05 Komunikácie a parkoviská‘ vybudovaný podľa predloženého
projektu doplneného o prerokované požiadavky v rámci stavby „Bytové domy - NOVA
PALUDZKA - II. etapa“, bude možné do správy mesta Liptovský Mikuláš prevziat‘ len po
splneni nasledovných podmienok:

8. Miestna komunikácia a priľahlé parkoviská budú vybudované v súlade so schválenou
projektovou dokumentáciou a v súlade splatnými technickými normami (najmä normou
STN 73 6110). Objekt bude skolaudovaný príslušným Spoločným obecným úradom
územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši.

9. Komunikácia bude zabezpečená verejným osvetlením „SO 10 - Verejné osvetlenie“, ktoré
bude vyhotovené podl‘a schválenej projektovej dokumentácie a skolaudované v zmysle
platných právnych predpisov.

10. Miestna komunikácia a priFahlé plochy budú odvodnené vhodným spůsobom podľa
schválenej projektovej dokumentácie a bude skolaudovaný stavebný objekt „SO 08 -

Dažďová kanalizácia“ v zmysle platných právnych predpisov.
11. Komunikácia a parkoviská budú doplnené o trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie,

ktoré bude odsúhlasené Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Liptovskom
Mikuláši, Obesný dopravný inšpektorát.
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Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta zo dňa 10.07.2019:

vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov p.č. KN C 188 1/2,3 a 1882/1 kú. Palúdzka a k
stavbe „Bytové domy - Nová Palúdzka“- II. etapa - územnoplánovacia informácia

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, útvar hlavného architekta, na základe
posúdenia Vašej žiadosti, konštatuje, že pozemky p.č. KN C 1881/2,3 a 1882/l k.ú. Palúdzka
a stavby na nich sa nachádzajú podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš,
ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 115/2010 dňa
16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta
Liptovský Mikuláš Č.7/2O1OJVZN dňa 16.12.2010 s účiimosfou dňom 1.1.2011 v mení
zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov
Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia a index zastavanej
plochy je maximálne je 30%.

Prevládajúcim ňinkčným využitím je formujúce typický obraz prostredia
charakteristický nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom
neverejnej zelene súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy
pozemku 20 %. Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zar. OV, zariadenia
občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb,
školstva, zdravotnictva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,

Prípustné je funkčně využitie vhodne doplňajúce prevládajúci charakter prostredia,
zvyšujúce jeho polyfunkčnosť s cieľom uspokojif potreby bývajúcich, s důrazom na
minimalizáciu negatívnych vplyvov na obytné prostredie. Najmä: bytové domy - hmotovo
priestorovým riešením vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia prechodného
ubytovania, zariadenia OV nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia
výrobných služieb /dielne, opravovne,.. ./a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou
okolité obytné prostredie, zariadenia, technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia
okrem bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, plochy
upravenej zelene.

Neprípustné je funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými
nárokmi alebo vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia.
Najmä: zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby,
veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupné centrá, zariadenia OV
celomestského a regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celomestského a
regionálneho výziamu, zaňadenia nadradených systémov dopravnej a technickej
infřaštruktúry. CSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zbemé dvory, zbeme druhotných
surovin/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia
energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická
elektráreň, paroplynový cyklus, .../‚ zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia
pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriál...

Potrebný počet parkovacich stáni podľa platných STN je nutné zabezpečiť na
vlastnom pozemku. Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk
Predložená upravená projektová dokumentácia stavby, spracovaná Ing. arch. Duricom,
Liptovský Mikuláš, ktorá navrhuje:
- 3 bytové domy C3 a 1 bytový dom C4 s plochou zelene, s komunikáciou a parkovaním na
vlastných pozemkoch nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Liptovsky Mikuláš.

- k návrhu na vydanie úzcmného rozhodnutia sa vyjadrili:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

správy odpadového hospodárstva súhlasí vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2019/006361-
002-MA zo dňa 16.05.2019
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- Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo
vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2019/6241-02-CEN ze dňa 20.05.2019

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo
vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2019/1 1464-02-CEN Zo dňa 03.09.2019

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS —

2019/006274-2/Mk Zo dňa 17.05.2019
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k

investičnému zámeru pre účely územného konania pod Č. OU-LM-PLO-20 19/007961-2-
BAJ Zo dňa 03.07.2019

- Obesný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditeľov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OKR-2019/005304-006 zo dňa 25.07.2019

- Krajský pamiatkový úrad Zilina vydal záväzné stanovisko pod č. KPUZA-2019/12064-
2/39598/FUR ZO dňa 23.05.2019

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,
974 31 Banská Bystrica pod č. ASMdpS-1-813/20l9 ze dňa 06.05.2019

- Ministerstvo vnútra, Centrum podpory BB Zo dňa 06.05.20 19
- Slovenský plynárenský priemysel — distribúcia pod Č. TD/KS/A5496/2019/Hy ze dňa

10.05 .20 19
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod č. 6611917542 Zo dňa

24.06.20 19
- Orange Slovensko, a.s., Michlovský, spol. s.r.o., UC 2.údržbové centrum BB, Zvolenská

cesta 21,97405 Banská Bystrica vo vyjadrení Č. BB — 1407/2019 ZO dňa 04.06.2019
- Okresné riaditeřstvo hasičského a záchranného Zboru v Liptovskom Mikuláši, pod č.

OR}IZ-LM1-275-001/2019 ZO dňa 10.05.2019
- Regioná]ny úrad verejného Zdravotnictva, so sídlem v Liptovskom Mikuláši, ul. Stúrova

36, 031 80 Liptovský Mikuláš v závüznom stanovisku č. 2019/00965-02/166-Ing. Vrabec

ze dňa 21.05.20 19
- Stredoslovenská distribuČná a.s. Zilina pod č. 4300111763 ZO dňa 07.08.2019

- Liptovská vodárenská spoleČnost‘, a.s. pod č. 3435/2019/MH ZO dňa 20,05.2019
- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej

dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev, pod č. MsU/ZPD
2019/03227-003/MGa ze dňa 28.08.20 19

- Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta ze dňa 10.07.2019
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný

inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš ve vyjadrení ORPZ-LM-ODI
77-052/2019 ZO dňa 28.05.2019

- Energotel, a. s., ve vyjadrení Č. ET/MM19/581 ze dňa 14.05.2019
- IMAFEX, spol. s.r.o., ZO dňa 24.04.20 19
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

pod č.452/2019 zo dňa 15.05.2019

Platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby:

Toto rozhodnutie platí v Zmysle 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky od
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosf, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť

o stavebné povolenie.
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Územné rozhodnutie je v zmysle 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre
právnych nástupcov navrhovatel‘a a ostatných ůčastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- neboli predložené žiadne nárnietky

Odóvodnenie:
Navrhovateľ DOMINANTA — PK, s.r.o., Hlboká 1206/48A, 900 55 Lozorno, IČO: 50

177494v zastúpení Mgr. Miroslav Todák, Čsl. Brigády 161 1/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Staré Mesto podal dňa 20.03.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
stavebného poriadku v Liptovskorn Mikuláši žiadost‘ o vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby‘ BYTOVE DOMY — NOVA PALUDZKA II.ETAPA‘ na pozernkoch parc.č. KN-C
1881/2, KN-C 1882/1, KN-C 1882/6, KN-C 1856/18, KN-C 1856/1, KN-C 1882/2, KN-C
1856/36, KN-C 1857/7, KN-C 1856/69, KN-C 1856/70, KN-C 1856/75, KN-C 1856/76, KN-
C 1856/77, KN-C 1856/78, KN-C 1856/79, KN-C 1856/80, KN-C 1882/7, KN-C 2055/6,
KN-C 1764/2 v kú. Palúdzka. Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prislušný orgán na úseku stavebnej správy podľa 1
zákona NR SR Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch zastúpené Spobočným obecným
úradom územného rozhodovania a stavebného podadku v Liptovskom Mikuláši podl‘a 8
odst. I zákona o správnych popiatkoch vyzvalo navrhovatel‘a pod č. MsU/VRaSP/2019i3044-
O2ľFBo dňa 01.04.2019 na zaplatenie správneho poplatku vo výške 1300 E. Správny poplatek
zástupca navrhovateľa uhradil dňa 24.04.2019.

Vzhľadom k tornu, že predložené podklady a stanoviská nestačili na riadne posúdenie
stavby z hFadiska záujmov sledovaných v územnom konaní Mesto Liptovský Mikuláš

zastúpené SpoloČným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v

Liptovskom Mikuláši ako príslušný stavebný úrad podľa * 117 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnorn plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, *
5 písm .„a“ zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre úzenmé plánovanie, stavebný poriadok

a bývanie podľa 29 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnorn konaní, územné konanie

prerušil pod č. MsU/URaSP/2019/3044-O4iTBo zo dňa 01.04.2019 do doby doplnenia

dokladov uvedených vo výzve vydanej pod č. MsUÍURaSP/2019/3044-03/TBo zo dňa

01.04.2017.
Navrhovatel‘ doplnil potrebné podklady a stanoviská a stavebný úrad dňa 03.09.2019

pod č. MsU/URaSW2OI9/3044-O5íFBo oznámil formou verejnej vyhlášky začatie konania o
umiestnení stavby a nariadil ústne pojednávanie a miestne zist‘ovanie na 26.09.2019. Po

ústnom konaní a doložení všetkých požadovaných dokladov a stanovísk stavebný úrad v

predmetnej veci vydal rozhodnutie.
Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš bolí zahrnuté do

podmienok rozhodnutia. Umiestnenie nie je v rozpore s platným úzernnýrn pláiiom mesta

Liptovský Mikuláš ktorý bol schválený uznesením rnestského zastupiteľstva Liptovský
Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho záväzná časť boba vyhlásená všeobecne záväzným

nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom

1.1.2011 v znenf zrnien a doplnkov.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa *37 stavebného zákona a

zistil, že jej umiestnenie odpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že
týmto hl‘adiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie stavby je v súlade s platným územným plánom mesta Liptovsky Mikuláš

a umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkárn na výstavbu podľa * 47
a 48 stavebného zákona.
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Vlastníctvo:
— listy vlastníctva Č. 4715, 5768v k.ú. Palúdzka overené na portáli OVERSI.00V.SK
— prerokovanie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby medzi Jana Porubská,

Tomáš Dolinský a DOMINANTA — PK, s.r.o. zo dňa 21.03.2019
— zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľností medzi budúcim

predávajúcim — Mgr. Tomáš Dolinský a budúcim kupujúcim — DOMINANTA — PK, s,r.o.
zo dňa 08.10.2019 na pozemky parc.č. KN-C 1882/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 v k.ú. Palúdzka

Poplatok: Správny poplatok v zmysle zákona Č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov:
pol. č. 59 písm. a) ods. 2 = 100.00,- eur x 13 = 1300,- eur.

Poučenie:
Podt‘a 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu

správneho orgánu sa možno odvolať. Odvolasiie podľa 54 zákona o správnom konaní sa
podáva v lehote 15 dni odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou
Spoločného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhocbe Okresný úrad Zitina, odbor výstavby a bytovej politiky,

Vysokoškolákov Č. 8556/33B, 010 08 Zitina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných

prostriedkov preskúmateľné súdom. —

%A

J -. \

JI Ing. Ján B háě, PhD.

3. primátor mesta Liptovský Mikuláš

Príloha jre navrhovateľa:
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súIade s
podmienkami územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 42 ods. 1) Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavehnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov. DoruČenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle 42 ods. 2) stavebného
zákona tak, že sa písomnosť podVa * 26 zákona Č. 71/1967 Zb. vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doruČenia.
Správny orgán zverejňuje písomnosť súěasne na svojom webovom sídle, ak hó má
zriadené, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (www.cuet.slovensko.sk), a ak je to
vhodné aj mým spósobom v mieste obvyk]ým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na
doČasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

1411 2019 ‘ 2911 2019Vyvesene dnw Zvesene dnw

Oznámené mým spósobom (webové sídlo) dňa «2949
Oznámené mým spósobom (www.cuet.stovensko.sk) dňa

MESTO ipj‘‘j LWUL

pódpis
oprá+nqej, osoby
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Doručuje sa
vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje
formou verejnej vyhlášky

Na vedomie
— DOMINANTA — PK, s.r.o., Hlboká 1206/48A, 900 55 Lozorno, ICO: 50 177 494

v zastúpení Mgr. Miroslav Todák, Csl. Brigády 1611/16, 031 01 Liptovský Mikuláš —

Staré Mesto
— Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
— OR HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 41 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia,

Nárnestie osloboditeľov 1,031 40 Liptovský Mikuláš
— Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Stúrova 1989/41, 031 01
Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úseky ŠSOH, SSOPaK, ŠVS
Ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Lipt.
Mikuláš

— Regionálny úrad verejného zdravotnictva v Liptovskom Mikuláši,
ul. Stúrova 36, 03 1 80 Liptovský Mikuláš

— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19,01 01 Zilina
— SPP — Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Zilina
— Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
— LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
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