odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
Číslo : OU-LM-OCDPK-2018/000049-010
Vybavuje: Ing. Maro
Stupeň dôvernosti: VJ

Liptovský Mikuláš 24.09.2018.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník : Železnice SR, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení Reming
Consult, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
podal dňa 20.11.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu : „SO 408-38-01 Žst. Liptovský Hrádok, preložka cesty III/018140“
v rámci projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice úsek trate Liptovský
Mikuláš – Poprad – Tatry /mimo/““
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny
stavebný úrad podľa § 3a, ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov preskúmal podanú žiadosť a rozhodol takto:
Stavba
„SO 408-38-01 Žst. Liptovský Hrádok, preložka cesty III/018140“
na parcelách:
K. ú.
Liptovský Hrádok
Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovská Porúbka

LV
1694
2261
2030
1725
1726
848
1681
785

Liptovská Porúbka

2030

Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka

2261
2664
2719
2667
2668
2665
2666
2261

parcela
KN-E: 190/2
KN-E: 3-370
KN-E: 3-224/1, 321/501, 1699/24,318/501
KN-C: 1135/3, 1134/4, 1128/12, 1128/13, 1127/8, 18/104, 18/105
KN-C: 1127/6
KN-C: 1128/6
KN-C: 1151/10
KN-C: 1700
KN-C: 1699/26, 1699/22, 1699/21, 1699/22, 1699/20, 1699/19. 1699/18,
1699/17, 1699/9, 1699/7, 1699/5, 1671/9, 1699/24
KN-C: 1699/23
KN-C: 1699/16,
KN-C: 1699/15
KN-C: 1699/14
KN-C: 1699/13, 1699/12
KN-C: 1699/11
KN-C: 1699/10
KN-C: 1699/8, 1671/11, 1671/10

sa podľa § 66 stavebného zákona
P O V O Ľ U J E.
Objektové členenie stavby:
Stavba sa nečlení na stavebné objekty.
Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko - ekonomickými ukazovateľmi stavby tak, ako sú
uvedené v projektovej dokumentácii.
Spracovateľ DSP:
Zhotoviteľ:

Reming Consult, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
bude oznámený po výsledku verejnej súťaže

Osoba zodpovedná za realizáciu prác:
Termín výstavby:

bude oznámená po výsledku verejnej súťaže

určí zhotoviteľ po ukončení verejnej súťaže

Stav. dohľad investora: bude oznámený po uzavretí zmluvy o dielo, stavebník ho oznámi stavebnému úradu
minimálne týždeň pred zahájením stavebných prác
Popis stavby: „SO 408-38-01 Žst. Liptovský Hrádok, preložka cesty III/018140“
Trasa jestvujúcej cesty III/2341 je od križovatky s cestou I/18, situovanej tesne za jestvujúcim mostným objektom
nad železničnou trat'ou v meste Liptovský Hrádok vedená súbežne s trat'ou. až k areálu Tesla a.s., kde formou
chráneného úrovňového priecestia trat' kríži a vchádza do obce Liptovská Porúbka .Táto trasa bude z dôvodu
nevyhnutného zrušenia úrovňového železničného priecestia, vyvolaného modernizáciou železničnej trate
zaslepená. Po vybudovaní preložky cesty III/018140 v novej trase mimo zastavanú čast' mesta Liptovský Hrádok,
sa opustený úsek cesty III. triedy od jej začiatku až po jestvujúce železničné priecestie vyradí z cestnej siete a
zaradí sa do siete miestnych komunikácií mesta Liptovský Hrádok.
Zrušením jestvujúceho železničného priecestia v sžkm 245,496 v rámci modernizácie železničnej trate, vzniká
potreba náhradného napojenia cesty III/2341 (III/018140) na cestu 1/18 v novej trase s mimoúrovňovým krížením
železničnej trate s cestou III/2341. Preložka je situovaná na východnom okraji mesta Liptovský Hrádok,
bezprostredne pred okrajom jeho zastavanej časti. Nová trasa cesty III/2341 sa napojí na cestu I/18 v staničení km
561,618 35 formou úrovňovej usmernenej stykovej križovatky a bude vedená po okraji poľnohospodárskych
pozemkov ku železničnej trati, ktorú prekríži smerovým oblúkom – premostením – nadjazdom nad železničnou
traťou. V pokračovaní sa primkne k novej trase železničnej trate, s ktorou bude prebiehať v tesnom súbehu
s využitím neplodnej pôdy. Preložka cesty sa ukončí smerovým napojením do jestvujúcej trasy cesty III/2341
v intraviláne obce Liptovská Porúbka v mieste za železničným priecestím, ktoré sa zruší.
Vlastníctvo pozemkov:
K stavebným pozemkom ma stavebník vlastnícke právo a iné práva v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona
alebo súhlas vlastníka pozemku, ktoré ho oprávňuje na nich uskutočňovať predmetnú stavbu.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto doplňujúce podmienky :
1. Stavebné práce budú realizované výhradne len na pozemkoch uvedených vo výrokovej časti
rozhodnutia, pričom nedôjde k záberu iných pozemkov.
2. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spracovateľom Reming
Consult, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez povolenia špeciálneho stavebného úradu
podľa § 68 zákona č. 50 /1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. Na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.
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4. Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania, obsiahnuté v
podkladoch predložených v stavebnom konaní.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších
predpisov, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia
osôb na stavenisku, ochranu životného prostredia a dodržiavať všeobecné právne normy a predpisy.
6. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa zákona č.
237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb., príslušné technické normy a vyhláška č.
532/2002 Z. z.
7. Odborný dozor počas realizácie stavby bude vykonávať oprávnená osoba, štátny stavebný dohľad
bude vykonávať špeciálny stavebný úrad.
8. Stavebník po ukončení stavby predloží v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov špeciálnemu stavebnému úradu návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného
rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. V prípade
poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu uhradiť podľa platných
predpisov.
Osobitné podmienky :
1. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako i
uvedením mien stavbyvedúceho a odborného dozoru, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán
a kedy stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
2. Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť až po uplynutí 15 dní od jeho doručenia účastníkom konania, ak
počas tejto lehoty nebude proti nemu podané odvolanie.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola
stavba začatá.
4. Ukončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného
rozhodnutia.
5. Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné pre právnych nástupcov konania.
Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy:
K stavbe sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Hrádok:
Vyjadrenie č. Výst.987/2011-Su zo dňa 18.11.2011,
v ktorom vyjadruje súhlas s realizáciou stavby
Obec Liptovská Porúbka:
vyjadrenie č. 2142/2011 zo dňa 18.11.2011,
v ktorom vyjadruje súhlas s realizáciou stavby bez pripomienok.
ŽSK, odbor reg. rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina:
vyjadrenie č. 4130/2011/ORRaCR-141 zo dňa 28.07.2011,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:
- SC ŽSK k predmetnej dokumentácii vydala stanovisko č. 72/2011/SCŽSK zo dňa 14.06.2011; požadujeme
akceptovať podmienky uvedené v stanovisku
SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina:
stanovisko č. 72/2011/SCŽSK zo dňa 08.03.2011,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje::
ku stavebnému konaniu predložiť dokladovú časť požadovanú vo vyjadrení č. j. 72/2011/SCŽSK-010 zo dňa
8.3.2011 pod bodom A, a to:
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A. Ku stavebnému konaniu žiadame dopracovať a predložiť:
a) Dohodu medzi ŽSK a ŽSR o stanovení hranice majetku jednotlivých stavebných objektov
b) Stanovenie hraníc majetkovej správy pozemnej komunikácie musí byť v zmysle TP 15/2013 „Technické
podmienky – Usporadúvanie cestnej siete“ s účinnosťou od 20.12.2013, ktoré vydalo Ministerstvo DVaRR SR –
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
do stavebného konania žiadame v plnom znení uviesť:
B. Pred začatím prác a k odovzdaniu staveniska žiadame predložiť na vyjadrenie:
a) Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby + projekt ZDZ a VDZ, odsúhlasený príslušnými ODI
b) Plán organizácie dopravy odsúhlasený KR PZ KDI v Žiline a OR PZ ODI v L. Mikuláši;
c) Časový a vecný harmonogram prác stavebných objektov – POV
d) Výstavbou nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia a bezpečnosť na nej, v prípade potreby je potrebné
určenie obchádzkových trás – prepravné trasy pri výstavbe jednotlivých stavebných objektov (stavenisková
a mimostavenisková doprava).
e) pred zahájením prác /pred odovzdaním staveniska/ bude za účasti investora, cestného správneho orgánu
a správcu cesty vykonaná pochôdzka po cestách v správe SC ŽSK, ktoré budú využívané počas výstavby za
účelom zistenia ich stavebno-technického stavu. Po ukončení prác budú cesty poškodené výstavbou
opravené položením asfaltového koberca ACo 11(II), hr. 50 cm s odfrézovaním nerovností do 40 mm a obnova
vodorovného DZ
f) oprava ciest v majetku ŽSK bude zahrnutá do výkazu výmer a odbytového rozpočtu stavby!
C. K preberaciemu konaniu dokončenej stavby žiadame odovzdať:
a) pri preberacom konaní stavby, ktoré sa uskutoční za účasti investora, zhotoviteľa, cestného správneho orgánu
a správcu cesty, požadujeme odovzdať správcovi komunikácie projektovú dokumentáciu v stupni DSRS
(dokumentácia skutočne realizovanej stavby), včítane dokumentácie kvality stavby a manuálu užívania.
b) Bez podpísaného odovzdávacieho protokolu dokončeného diela nebude zvolané kolaudačné konanie stavby!
D. Ku kolaudačnému konaniu žiadame odovzdať:
a) Majetkovo-právne usporiadanie a zaradenie úseku cesty do cestnej siete a vyradenie jestvujúceho úseku cesty
III/2341 (III/018140) v terajšom napojení na cestu I/18 po železničné priecestie v staničení 0,000 – po budúce
napojenie preložky cesty III/2341 v k. ú. Lipt. Porúbka do cestnej siete mesta Liptovský Hrádok a obce
Liptovská Porúbka
b) Geometrický plán (stav pred realizáciou a po realizácií, parcelné čísla, nové zábery pozemkov) – zmeny budú
zavedené do katastra nehnuteľností
c) Usporiadanie cestnej siete podľa TP 15/2013 „Technické podmienky – Usporadúvanie cestnej siete“, ktoré
vykoná stavebník na náklady stavby
d) finančné vyčíslenie stavebných objektov novovybudovanej cesty III/2341 (III/018140)
finančné vyčíslenie nového zvislého dopravného značenia
SSC, investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina:
stanovisko č. SSC/3802/2018/6470/5446 zo dňa 26.02.2018,
v ktorom udáva nasledovné
- k SO 408-38-01 sme sa nevyjadrovali, nakoľko je uvažovaným správcom stavebného objektu Správa ciest
ŽSK
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 1:
stanovisko č. 1847/2011 – SRP/55010 zo dňa 24.10.2011,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a :
- schvaľuje dokumentáciu – projekt – pre stavebné povolenie stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate
Žilina – Košice úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry /mimo/“
- ukladá investorovi stavby odboru investorskému GR ŽSR Bratislava splniť pripomienky uvedené v
odbornom posudku a rešpektovať závery uvedené v protokole o vykonaní rezortnej expertízy č. 18/2011
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-

súhlasí, aby investor stavby v čase dojednanej doby realizácie menil postup realizácie v jednotlivých
krokoch podľa výšky pridelených zdrojov na stavbu, a to delením stavebných úsekov na etapy, alebo len
jednotlivé objekty zo stavebných úsekov, alebo spájal ich do nových stavebných úsekov.

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
stanovisko č. 10931/06-7.3/ml zo dňa 09.01.2007,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje splnenie podmienok:
- uviesť predpokladané časové harmonogramy výstavby
- uviesť plochy, na ktorých dôjde k prípadnému výrubu stromov, odstráneniu krovím a zmene kultúr
- uviesť plochy, kde sa plánujú zriaďovať stavebné dvory, depónie a kadiaľ majú viesť k nim prístupové cesty
- vypracovať aktuálnu hlukovú štúdiu, podrobnejšie zdokumentovať hlukové vplyvy na obydlia a prírodu
- spracovať podrobnú špecifikáciu vzniknutých odpadov podľa druhu a predpokladané množstvá počas
výstavby a po ukončení prevádzky a spôsob nakladania s nimi
Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica
vyjadrenie č. ASMdpS-1-339/2018 zo dňa 27.02.2018,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách (cestách) zasiahnutých záberom stavby postupovať
v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6, písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb.
v platnom znení
- spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu
stavby
- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení pri realizácii danej stavby
oznámiť na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax:
0960 322569, e-mail: dicvd@mil.sk
V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, posúdenie vplyvov na ŽP:
vyjadrenie č. OÚ-LM-OSZP-2018/688-06-CEN zo dňa 12.04.2018,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:
Navrhovaný objekt SO 408-38-01 je situovaný na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany, Z pohľadu záujmov
chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje:
-

pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom predchádzať
negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie
pri nutnosti výrubu drevín postupovať v zmysle platných právnych predpisov (zákon NR SR č. 543/2002 §§ 47, 48).
vybaviť miesta vyhradené na parkovanie motorových vozidiel (hospodárskej techniky) odlučovačom
ropných látok spĺňajúcich európsku normu EN 858.
nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v predloženej
projektovej dokumentácii a to vrátane koordinácie prejazdu mechanizmov.
nevytvárať depónia výkopovej zeminy vo voľnej krajine.
pri sanácii objektov poľnohospodárskeho družstva dôsledne zabezpečiť, aby nedochádzalo k úniku
odpadov do okolitého prostredia. Pri búracích prácach, pri ktorých dochádza k úniku prašných častíc do
ovzdušia, zabezpečiť kropenie stavebných konštrukcií vodou.
v novovybudovaných objektoch Poľnohospodárskeho družstva Liptovský Mikuláš je potrebné dôsledne
zabezpečiť, aby nedochádzalo ku kontaminácii širšieho okolia vedľajšími produktmi poľnohospodárskej
výroby, kontrola tesnosti poľnohospodárskych objektov (žumpy, hnojiská) má byť v zmysle predkladanej
projektovej dokumentácie zabezpečená geoekologickým monitorovacím systémom (CEMS)
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zemné práce vykonať tak, aby po ich ukončení neboli vytvorené ryhy a nedochádzalo k pôdnej erózii
K osevu použiť len autochtónne /pôvodné/ druhy tráv. V prípade výskytu inváznych druhov rastlín (ako
napr. zlatobyľ kanadská /Solitago canadensis/, netýkavka žliazkatá/Impatiens glandufilera/, pohánkovec
japonský/Falopia japonica/ a iné.) je vlastník pozemku povinný realizovať opatrenia na zamedzenie šírenia
invázneho druhu. V prípade výskytu inváznych druhov rastlín postupovať v zmysle § 7b ods. 3 zákona.
- pri výstavbe mostových objektov dôsledne požadujeme minimalizovať prejazdy mechanizmov v koryte toku
Váh a Štiavnica, stavebné práce vykonávať predovšetkým z brehu.
- po ukončení prác realizovať rekultiváciu stavbou zničených plôch s výrazným dôrazom na plochy
poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov.
- pri mostových objektoch požadujeme v zmysle predkladanej dokumentácie vybudovať lavice, ktoré
umožnia prechod viacerým druhom živočíchov, ktoré by mohli byť ohrozené cestnou a železničnou
dopravou. Ide hlavne o druhy ako vydra riečna (Lutra lutra), jež východoeurópsky (Erinaceus concolor),
líška hrdzavá (Vulpes vulpes), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), lasica myšožravá (Mustela
nivalis), tchor tmavý (Putorius putorius), kuna skalná (Martes foina), jazvec lesný (Meles meles), z
obojživelníkov predovšetkým skokan hnedý (Rana temporaria) a ropucha bradavičnatá (Bufo bufo). Priečny
profil toku pod mostom je potrebné navrhnúť tak, aby po väčšinu roka umožňoval prejsť živočíchom popod
most po laviciach „suchou nohou“.
- pri výstavbe železničných a cestných mostov ponad vodné toky (SO 409-38-02) minimalizovať zásahy do
vodných tokov na nevyhnutne potrebnú mieru a riešiť ich so zreteľom na technickú aj etologickú
priechodnosť pre živočíchy migrujúce pozdĺž vodných tokov (najmä vydra riečna), aby boli v maximálnej
možnej miere živočíchmi využívané ako podchody
- v prípade použitia presklených plôch v navrhovanej protihlukovej stene požadujeme také technické
riešenie, ktoré zamedzí úhynom vtáctva. Optimálnym riešením je špeciálny druh skla (napr. UV sklo) alebo
plastu. Zvlášť upozorňujme, že použitie nálepiek dravcov, ktoré sa v mnohých prípadoch aplikuje s cieľom
odplašenia vtáctva, nie je účinné. Na zviditeľnenie presklenej plochy je potrebné zabezpečiť minimálne 15
% plochy skla kontrastným polepom (body, pásy, obrazce a pod.). Optimálne riešenie odporúčame vopred
konzultovať so Správou NAPANT.
- časť stavby SO 408-33-05 (rekonštrukcia cestného nadjazdu na ceste I/18) zasahuje okrajovo do
pamiatkového objektu “Lipovej aleje". Plánovaný zámer preto odporúčame riešiť s ohľadom na túto
skutočnosť tak, aby realizáciou neboli poškodené jedince aleje, ktoré sú priebežne ošetrované v spolupráci
s mestom Liptovský Hrádok, vlastníkom (Lesy SR) a Krajským pamiatkovým Úradom Žilina.
- počas prác v blízkosti existujúcich solitérov stromov, ich skupín alebo krovín postupovať šetrným
spôsobom s vylúčením poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému, (vrátane nezasypávania
drevín zeminou)
- projekt sadových úprav resp. konkrétnu špeciﬁkáciu autochtónnych druhov drevín, resp. krovín s
výkresovou časťou zaslať Správe TANAP-u na vyjadrenie
Po ukončení výstavby bezodkladne odstrániť’ všetky mechanizmy, odpad, dočasné a prenosné zariadenia a pod. a
zároveň uviesť’ dotknuté územie do upraveného stavu v zmysle sadových úprav projektu;
-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy:
vyjadrenie č. OU-LM-OSZP-2018/000690-002/Vr zo dňa 24.01.2018,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a na objekt SO 408-38-01 požaduje vydanie
povolenia: rozhodnutím č. OU-LM-OSZP-2018/005867-002/Vr zo dňa 25.05.2018 stavbu povoľuje za nasledovných
podnienok:
- kontrolné šachty Š5 a Š11 zabezpečiť tak, aby pri úniku ropných látok v prípade havárie nedošlo
k znečisteniu podzemných vôd
- množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa nestanovuje
- limitné hodnoty vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa nestanovujú
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vsaku sa vydáva na dobu 6 rokov, t. j. do
30.06.2024
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orgán štátnej vodnej správy na základe podanej žiadosti investora pred uplynutím termínu 30.06.2024
môže predĺžiť platnosť povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku vydané

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva:
vyjadrenie č. OÚ-LM-OSZP-2017/013915-02 zo dňa 29.12.2017,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje dodržanie podmienok:
- povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov
odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce
zneškodnenie nevyužiteľných odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a v vyhláškou č.
371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej
skládke (zberný dvor)
- využiteľné odpady je pôvodca povinný odovzdať na zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných
odpadov, ktoré prevádzkujú oprávnené organizácie; pokiaľ tieto organizácie nebudú môcť zabezpečiť
zhodnotenie odpadov, len potom môžu byť vyvezené na riadnu skládku
- odpad č. 170506 – výkopová zemina, pri ktorej uskladňovaní treba dodržať nasledovné podmienky:
- a) na uskladnenie zeminy je potrebný súhlas, ktorý vydáva príslušný orgán štátnej správy podľa §
97 ods.1, písm.v) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších doplnkov
- b) pred umiestňovaním depónií zemny bude potrebné dodržať § 39b zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších doplnkov, vydaním príslušného
rozhodnutia o využívaní územia
pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení , alebo využití všetkých
odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii
Podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto vyjadrenie
považuje za záväzné stanovisko.
-

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
vyjadrenie č. OU-ZA-OCDPK-2018/019388/2/BIL zo dňa 19.04.2018,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:
- budú rešpektované pripomienky Slovenskej správy ciest, správcu cesty I/18, uplatňované v doterajších
stanoviskách
- požadujeme rešpektovať ustanovenia paragrafu 18 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov ako aj paragrafu 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kt. sa vykonáva cestný zákon
- v prípade zásahu do cestného telesa, resp. užívania cesty I/18 iným než obvyklým spôsobom, žiadame
predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na tunajší odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- v prípade potreby obmedzenia cestnej premávky počas stavebných prác spojených s vyššie uvedenou
stavbou na ceste I/18 je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný
správny orgán (spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným
inžinierom a odsúhlasený príslušným DI)
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Liptovský Mikuláš:
vyjadrenie č. ORPZ-LM-ODI-140-046/2011 zo dňa 05.09.2011,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
KR HaZZ v Žiline:
vyjadrenie č. KRHZ-ZA-OPP-130-001/2018 zo dňa 21.02.2018,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a súhlasí bez pripomienok.
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IMAFEX, s. r. o.,
vyjadrenie č. JK-VY-20180312 zo dňa 12.03.2018:
Pre SO 408-38-01 nedôjde k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX, s. r. o.
SSE – Distribúcia, a. s.:
vyjadrenie č. 4600041013 zo dňa 15.02.2018,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:
- v predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné vedenia VN
a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine
- od uvedených en. zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.,
a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na
každú stranu 10 m, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1m, VN a NN zemné káblové
vedenie na každú stranu 1m); pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej
sústavy
- toto vyjadrenie má len informatívny charakter; v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy
podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť
- presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na
e-mail prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác
na stredisku údržby Lipt. Mikuláš
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a. s., musí realizátor prizvať
zástupcu SSE-D, a. s., z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do
stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na
každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za
poškodenie Vášho zariadenia.
- zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích
osôb
- platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia
SPP Distribúcia, a. s.:
vyjadrenie č. TD/D0072/PP/Hy/2018 zo dňa 06.02.2018,
v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:
- V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nachádzajú.
- O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je možné požiadať SPP-D na základe písomnej
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP-distribúcia, a. s., 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 a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných
pásiem) ku dňu jeho vydania.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
vyjadrenie č. PS/2018/003987 zo dňa 08.03.2018,
v ktorom požaduje:
- Z výkresu č. B3.4 „Situácia nžkm 245,700 – nžkm 247,100“ je zrejmé, že v riešenom území sa nachádza
220kV nadzemné elektrické vedenie V273 Sučany- Lemešany, ktoré prevádzkuje naša spoločnosť
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Situačnú mapu
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vedenia V273 vám zasielame v prílohe.
Trasu vedenia V273 križuje - projektovaná trať v km 246,95 a
preložka cesty III/2341 (III/018140)
K nášmu záväznému stanovisku ku križovaniu objektu SO 408-38-01, preložka cesty III/2341 (III/018140)
s vedením V273 požadujeme predložiť na pripomienkovanie výpočet križovatky vedenia V273 v mieste
križovania s preložkou cesty. Súčasťou výpočtu križovatky musí byť aj pozdĺžny profil križovatky
s uvedením vypočítaných a dovolených hodnôt. Výpočet križovatky požadujeme vykonať oprávnenou
osobou pre projektovanie vedení VVN.

Slovak Telekom, a. s., a DIGI Slovakia, s. r. o.:
vyjadrenie č. 6611803417 zo dňa 13.02.2018:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI
Slovakia, s. r. o.:
- 1) existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu
- 2) vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3
- 3) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o., alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk,
+421 44 4328456
- 4) v zmysle §66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 5) zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez
uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- 6) upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o., o zákaze zriaďovanie skládok materiálu
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
- 7) v prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma
- 8) nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
- 9) v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie;
pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak
Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 10) vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o., na povrchu terénu
vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia ; vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania
objednávky
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-

-

11) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
12) žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené; okrem použitia pre účel
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu sp. Slovak Telekom, a. s.
13) žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku
14) poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát; poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie
15) prílohy k vyjadreniu: 1) všeobecné podmienky ochrany SEK
2) situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

UPC Broadband Slovakia, s. r. o.
vyjadrenie č. 493 zo dňa 21.12.2006 – vo vyznačenej záujmovej oblasti nie sú uložené naše KDS.
ENERGOTEL, a. s.,
vyjadrenie č. ET/MM18/385 zo dňa 16.03.2018 – stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina a Energotel, a. s., Bratislava
Michlovský, s. r. o.,:
vyjadrenie č. BB-0612/2018 zo dňa 13.03.2018:
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.
O2 Slovakia, s. r. o.:
vyjadrenie č. 294/608/5/33/Bo zo dňa 05.02.2018,
v ktorom vyjadruje súhlas s realizáciou stavby bez pripomienok.
- v dotknutom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s. r.o.
LVS, a. s.:
vyjadrenie č. 821/2018/MH zo dňa 12.02.2018, v ktorom požaduje:
- v záujmovom území sa nachádza verejný vodovod, verejná kanalizácia a NN vedenia va našej správe, ako
aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti;
- presné trasy sietí v našej správe vytýčime na základe predloženej objednávky (vrátane poklopov na
armatúrach a šachtách), kontakt: Ing. Danek tel: 0905 997 903 – vodovod, p. Vyšný tel.: 0908 916 595 –
kanalizácia, Ing. Sechovec tel.: 0905 850 718 – NN vedenia
- pri návrhu stavieb žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle
zákona č. 442/2002 Z.z., t. j. minimálne 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu
pri potrubiach do priemeru 500mm a 2,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu pri
potrubiach s priemerom nad 500mm; vedenia a ďalšie stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto
pásma ochrany, v opačnom prípade nebudeme súhlasiť s povolením stavieb
- križovanie sietí je potrebné navrhnúť v zmysle STN
- krytie potrubí verejných vodovodov musí byť minimálne 1500 mm
Lesy SR, š. p.:
vyjadrenie č. 30769/2016 zo dňa 24.06.2016,
v ktorom ako správca pozemkov vo vlastníctve štátu – parciel KNC: 1699/5, 1671/4, 1671/9, 1699/6, 1699/7,
1699/26, 1699/9, 1699/17, 1675/2, 1699/17, 1699/19, 1699/20, 1699/21, 1699/22, 1699/24, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č. 2030 v k. ú. L. Porúbka, nemá námietky a súhlasí s vydaním
stavebného povolenia.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky od účastníkov konania.
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Odôvodnenie
Reming Consult, a. s., Na bráne 4, 010 01 Žilina, v zastúpení stavebníka Železnice SR, Generálne riaditeľstvo
Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, podal dňa 20.11.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu „SO 408-38-01 Žst. Liptovský Hrádok, preložka cesty III/018140“ v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia
železničnej trate Žilina – Košice úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry /mimo/“, ktorá bude
realizovaná náhradným napojením cesty III/2341 (III/018140) na cestu I/18 z dôvodu zrušenia jestvujúceho
železničného priecestia v sžkm 245,496 v rámci modernizácie železničnej trate. Žiadosť bola predložená spolu
s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou autorizovanou spoločnosťou Reming Consult, a. s.,
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3.
Stavebný úrad dňa 11.07.2018 oznámil všetkým známym účastníkom konania podľa §61 ods. 1 stavebného
zákona začatie stavebného konania a v súlade s ustanovením §61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby.
Stavebný úrad následne zistil, že žiadosť o stavebné povolenie spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa
stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z.. Vlastnícke a iné práva k dotknutým pozemkom stavebník
preukázal.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie
z hľadísk uvedených v ustanoveniach v § 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných požiadavkách na výstavbu v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. a s príslušnými ustanoveniami STN.
Stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok povolenia.
Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a z tohto dôvodu rozhodol tak ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Za vydanie tohto povolenia, v súlade s položkou 60, písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, bol vybraný správny poplatok vo výške 800 € (slovom osemsto eur), uhradený cez
platobný predpis.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu správneho orgánu, podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031
41 Liptovský Mikuláš. Podľa §47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je
toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Pavol M a r o
vedúci odboru
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doručuje sa
Železnice SR, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Reming Consult, a. s., Na bráne 4, 010 01 Žilina
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Obec Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka 170, 033 01 Liptovská Porúbka
ŽSK, odbor reg. rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, ul. M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na vedomie
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 1
- Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, posúdenie vplyvov na ŽP
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy OH
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
ODI, ORPZ, Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1071/1, 010 01 Žilina
- IMAFEX, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- SSE–Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
- SPP Distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 15880/59A, 824 84 Bratislava
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 3703/36, 851 01 Bratislava
- Energotel, a. s., Bratislava, prevádzka Žilina, Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
- Michlovský, sro, Zvolenská cesta 21, 974 05 B. Bystrica
- O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Lesy SR, š. p., Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona
verejnou vyhláškou jeho vyvesením na úradnej tabuli Okresného úradu Liptovský Mikuláš po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
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