MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad
odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa

Vybavuje/linka
Ing.Michalkova/044-5565347

Naše číslo
MsÚ/ÚRaSP/2019/0530-03/AMi

Lipt. Mikuláš
25.02.2019

Vec
Zverejnenie žiadosti
Mesto Liptovský Mikuláš, zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, v zmysle § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že
navrhovateľ Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 506 22 897 v zastúpení
Miroslav Dančík, ul. l.mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 14.01.2019 návrh
na vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ - SO 03 Komunikácie a spevnené plochy vetva A, B, C, SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva
D, E, F, líniová stavba umiestnená v katastrálnom území Okoličné, vo vzťahu ku ktorej sa
uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov. Súčasne oznamujeme, že rozhodnutie vydané
v zisťovacom konaní je sprístupnené na webovom sídle orgánu ministerstva životného prostredia
link: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-stosice.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
j ' hodovania a stavebného poriadku
v Úpúvskcan Mikuláši
tovský Mikuláš
Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP

Príloha
Kópia žiadosti na vydanie stavebného povolenia
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Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
v zastúpení Miroslav Dančík, ul. 1. mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel. č. 0903 852 217, dancik@realfocus.sk
Meno, priezvisko, adresa a telefonický kontakt na navrhovateľa
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SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
LIPTOVSKY MIKU LÁŠ
t
územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného pre stredia
Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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V Liptovskom Mikuláši dňa: 14.12019
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Vec: Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/Tyvb Zb. o"územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v zmení neskorších predpisov

I. Stavebník: ( meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo )
Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina,
v zastúpení: Miroslav Dančík, ul. 1. mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. č. 0903 852 217,
dancik@realfocus.sk
II. Druh, označenie, kapacita, miesto stavby:
IBV Stošice, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Názov stavby :
Obec:
Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie :
Okoličné
predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania): 12/2020
III. Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností:
S0.03 Komunikácie a spevnené plochy vetva A.B.C
LV 2544 : Stošice a.s.

KN-C 1243/18, 755/452,
LV 1105 :
KN-C 755/426, 755/451, 755/15, 755/423
SO.Q4 Komunikácie a spevnené plochy vetva D, E, F

LV 1105 :
KN-C 755/15, 1243/32,1136/20
K stavebnému pozemku (prípadne k existujúcej stavbe) má stavebník právo :

LV 1105
Stošice a.s. - Zita Žiaranová, Nájomná zmluva k nehnuteľnostiam
Stošice a.s. - Zita Žiaranová, DODATOK č.l k Nájomnej zmluve k nehnuteľnostiam
K susedným pozemkom má stavebník
- vlastnícke právo - susedné pozemky nebudú dotknuté stavbou
- iné právo (uviesť aké)

IV. Údaje o spracovateľovi dokumentácie:
Projektovú dokumentáciu stavby spracoval (meno, priezvisko, resp. názov, adresa, dátum a číslo
preukazu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe)
Vedúci projektant Ing. Peter Trizna, sídlo : Bobrovec 564, 032 21 Bobrovec, autorizovaný stavebný
inžinier 6015*11 a zodpovedný projektant Ing. arch. Lucia Krúpová, autorizovaný architekt 2127AA
Projektant objektov S0.03 a SO.04 : STAVROZ, adresa : ul. K.Sidora, 93, 034 01 Ružomberok,
zodpovedný projektant Ing. Vladimír Otto, autorizovaný stavebný inžinier 4196*Z*12
Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky
V. Stavbu bude realizovať firma: výber zhotoviteľa bude podliehať výberovému konaniu
Odborný dozor bude vykonávať (meno, priezvisko, resp. názov, adresa a kvalifikácia)
Stavbu bude realizovaná dodávateľsky
VI. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke
a o jej vplyve na životné prostredie a o súvisiacich opatreniach:
Názov stavby : IBV Stošice, Liptovský Mikuláš
Stavebné objekty:
50.03 Komunikácie a spevnené plochy, vetva A, B, C
50.04 Komunikácie a spevnené plochy, vetva D, E, F
Popis stavby:
SO.03 Komunikácie a spevnené plochy, vetva A, B, C
Navrhnuté komunikácie umožnia bezpečný pohyb vozidiel a osôb v obytnej zóne IBV Stošice,
mestskej časti Okoličné. Komunikácie, vetva A, B, C sú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné
s jednostranným chodníkom. Povrch komunikácii bude z asfaltového betónu, povrch parkoviska je
z vegetačnej tvárnice a chodníky sú zo zámkovej dlažby. Dopravne bude obytná zóna napojená na
prístupovú komunikáciu.
VETVA A :
Šírkové usporiadanie vozovky, vetva A je v kategórii MO 6,5/30, funkčná trieda cesty C3.
šírka vozovky

5.50 m

šírka chodníka

1.50 m

zelený pás

2 x 0,50 m

Priečny sklon vozovky je obojstranný 2,0 %. Priečny sklon pláne vozovky je 3,0 % a je tiež obojstranný.
VETVA B, C :
Šírkové usporiadanie vozovky, vetva B a C je v kategórii MO 7,0/30, funkčná trieda cesty C3.
šírka vozovky

6,00 m

šírka chodníka

1,50 m

zelený pás

2 x 0,50 m

Priečny sklon vozovky je obojstranný 2,0 %. Priečny sklon pláne vozovky je 3,0 % a je tiež obojstranný.
Chodníky:
Pozdĺž jednotlivých vetiev daných komunikácii A, B, C sú navrhnuté chodníky, ktoré sú umiestnené
len po ich jednej strane. Ich šírka je 1,5 metra.
6.6. Parkovisko
Pri objekte občianskej vybavenosti je z jeho východnej strany navrhnutá parkovacia plocha pre 9
osobných aut. Státia sú navrhnuté ako kolmé a ich rozmery sú 2,5 m x 5,0 m.
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SO.04 Komunikácie a spevnené plochy, vetva D, E, F
Navrhnuté komunikácie umožnia bezpečný pohyb vozidiel a osôb v obytnej zóne IBV Stošice,
mestskej časti Okoličné. Komunikácia, vetva D je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmerná
s jednostranným chodníkom. Vetvy E a F sú jednopruhové, obojsmerné. Povrch komunikácii bude
z asfaltového betónu a chodníky sú zo zámkovej dlažby. Dopravne bude obytná zóna napojená na
projektovanú prístupovú komunikáciu, vetva II.
VETVA D :
Šírkové usporiadanie vozovky, vetva D je v kategórii MO 7,0/30, funkčná trieda cesty C3.
šírka vozovky

6,00 m

šírka chodníka

1,50 m

zelený pás

2 x 0,50 m

Priečny sklon vozovky je obojstranný 2,0 %. Priečny sklon pláne vozovky je 3,0 % a je tiež obojstranný.
VETVA E, F :
Šírkové usporiadanie vozovky, vetva E a F je v kategórii MO 4,75/30, funkčná trieda cesty C3.
šírka vozovky
šírka chodníka
zelený pás

2,75 m
1,00 m
2 x 0,50 m

Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,0 %. Priečny sklon pláne vozovky je 3,0 % a je jednostranný.
Chodníky :
Pozdĺž vetvy D je navrhnutý chodník, ktorý je umiestnený len po jeho jednej strane. Jeho šírka je 1,5
metra. Pri vetvách E a F sú chodníky súčasťou daných komunikácii.
VII. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi:
(Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov stavebného
konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú.)

Stošice, a.s,
VIII. Rozpočtový náklad stavby:

198 000,- €

Veľká Okružná 43
01001 Žilina
ťD; 50622897

Miroslav Dančík
splnomocnený zástupca'

Podpis navrhovateľa
meno, priezvisko a funkcia osoby
oprávnenej zastupovať právnickú osobu
(pečiatka, podpis)
Prílohy:
- plnomocenstvo Miroslav Dančík
- vyjadrenie dotknutých orgánov a správcov
- Stošice a.s. - Zita Žiaranová, Nájomná zmluva k nehnuteľnostiam
- Stošice a.s. - Zita Žiaranová, DODATOK č.l k Nájomnej zmluve k nehnuteľnostiam
- projektová dokumentácia 2x

