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OBEC  Liptovský  Peter 

Obecný úrad, Liptovský Peter 100, 033 01 Liptovský Hrádok 

Číslo : ÚR 718/2015 Ká                                                               V Liptovskom Petre 08.01.2016 

 

 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
                                                 / Verejná vyhláška/ 

                                                         

 

Navrhovateľ : OBEC Vavrišovo, Obecný úrad, Vavrišovo 40, 032 42 Pribylina  

                       IČO : 00315834 

 

zastúpený  Ľubicou Chlebovou – starostkou obce (ďalej len navrhovateľ), podal dňa 

28.10.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :  

 

„TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ IBV V LOKALITE POD ČELEC“ 

v katastrálnom území :  Vavrišovo 

na pozemkoch, parc. č. KNE 1374/1, 1374/2, 1598/1, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 2003/17, 1598/2, 

1598/3 a KNC 2255/19, 2338/1, 2244/2 a  2247/2 – líniová stavba  

 

         Obec Liptovský Peter zastúpená starostkou obce, ako príslušným správnym orgánom 

podľa § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušná 

podľa § 5 odst. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 

poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov posúdila predložený návrh podľa § 35 až § 38a stavebného zákona, 

zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdilo námietky a 

vyjadrenia účastníkov konania.  

             Na základe tohto posúdenia  podľa § 39,  § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  vydáva 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 
„Technická vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec”  

 

v rozsahu stavby :   

SO 01 – Prestavba miestnej komunikácie a výstavba chodníka 

SO 02 -  Vodovod, 

SO 03 – Rozvody NN a verejné osvetlenie   

SO 04 – Splašková kanalizácia – rozšírenie 

na pozemkoch parc. č. KNE 1374/1, 1374/2, 1598/1, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 2003/17, 

1598/2,  1598/3 a KNC 2255/19, 2338/1, 2244/2 a  2247/2 – líniová stavba  

katastrálne územie: Vavrišovo 

druh stavby: inžinierska stavba 

účel stavby: miestna komunikácia a inžinierske siete 

charakter stavby: stavba trvalá 

Stavba “Vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec” (ďalej len stavba) rieši vybudovanie miestnej 

komunikácie, chodníka  a doplnenie inžinierskych sietí. Stavba je umiestnená v intraviláne a 

extraviláne obce Vavrišovo. Časť komunikácie aj chodníka vedie po existujúcej asfaltovej 
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komunikácii. Účelom vybudovania novej miestnej komunikácie s chodníkom je pešie aj 

dopravné prepojenie s lokalitami obce určenými pre  IBV zástavbu a tiež k lesu.  

Právo k pozemku :  

KNE 1374/1 (KNC 348/2) – ostatná plocha, KNE 1374/2 (KNC 348/2, KNC 2229/11) – 

ostatná plocha  LV č. 695, vlastník Urbársky spolok vo Vavrišove, Vavrišovo 307, 032 42 – 

súhlasné stanovisko zo dňa 12.11.2015 

KNE 1598/1 (KNC 2243/2 – zastavaná plocha a KNC 2255/18- TTP) – KNE 1598/2, KNE 

1598/3 (KNC2338/1 - TTP, KNC2244/2 – zastavaná plocha, KNC 2247/2- TTP)  KNE 

2003/17 (KNC 2229/1) – ostatné plochy LV č. 1127, vlastník Slovenský pozemkový fond, 

Bratislava č.36, 817 15 Bratislava – súhlasné stanovisko zo dňa 02.07.2015 č. 

SPFZ/2015/068464 

KNE 1449/2  (KNC 2243/2 – zastavané plochy) – TTP – LV č. 1208, vlastník Ing. Nicák Ivan, 

Jiráskova 175/4, 08501 Bardejov – súhlasné stanovisko zo dňa 29.10.2015 

KNE 1448/2 a KNE 1447/2 (KNC 2255/18) TTP – LV č. 1815, vlastník Ing. Majerík Matej, 

Vavrišovo 335, 032 42 Pribylina – súhlasné stanovisko zo dňa 15.10.2015 

KNC 2255/19 – TTP – LV č. 1604, vlastník Sabína Galeková Barborjak, Myjavská 4456/18, 

811 03 Bratislava - súhlasné stanovisko zo dňa 28.10.2015 

 

Ostatné údaje a plochy :  

Plocha zastavaná miestnou komunikáciou vrátane vjazdu: 1 787,35 m
2
 

Plocha zastavaná chodníkom: 339,0 m
2
 

 

Technické riešenie:  

SO 01 – Prestavba miestnej komunikácie a výstavba chodníka 

Stavba je navrhnutá z troch vetiev:  

“Vetva A” – chodník pre chodcov, má šírku 1,5m a dĺžku 65,29 m. Je vedený od spevnenej 

plochy požiarnej zbrojnice po most cez tok. 

“Vetva B” – prestavba miestnej komunikácie začína na moste a ukončená je v lokalite s 

uvažovanou výstavbou IBV. Súčasťou komunikácie je ľavostranný chodník. Miestna 

komunikácia je navrhovaná  ako obslužná, dvojpruhová, obojsmerná, šírka pruhu 3 x 3,0 m a 

šírkou odvodňovacieho prúžku 0,25 m. Pred odbočkou na lesné pozemky bude komunikácia 

zúžená na šírku 5,0 m.  Celková dĺžka vetvy je 230,27 m. Funkčná trieda D1,  komunikácia so 

zmiešanou prevádzkou, kategória MOU 7,25/20.  

Vetva C“ – celková dĺžka komunikácie je 37,67 m a šírka komunikácie 6,0 m. Funkčná trieda 

D1 – komunikácia so zmiešanou prevádzkou, kategória MOU 7,25/20 je napojená na Vetvu B. 

Súčasťou vetvy je aj plocha -  vjazd k stavebnému pozemku parc.č. KNC 2338/16, o šírke 5,0 -

6,0 m a dĺžke 27,0 m . 

Priečny sklon komunikácií je jednostranný  o veľkosti 2% . Dažďové vody  z MK sú odvádzané 

cez uličné vpuste do potoka. Povrch komunikácií je navrhnutý  z asfaltobetónovej zmesy a 

povrch  chodníka je zo zámkovej dlažby. 

 

SO 02 - Vodovod 

Je navrhnutý z dvoch vetiev. „Vetva A“ bude napojená na existujúce potrubie verejného 

vodovodu. V mieste napojenia v telese MK a v časti chodníka je navrhnutá železobetónová 

šachta  o rozmeroch 1,20 x 2,70 x 1,50m,  pre umiestnenie navrhovaných armatúr. Potrubie 

vodovodu „Vetvy A“, má dĺžku 200 m, potrubie vodovodu „Vetvy B“ má dĺžku 35 m a je 

napojené na  „Vetvu A“ v staničení 176 m.   Obe vetvy sú navrhnuté o dimenzii  DN100 z  

materiálu  HD-PE a tlaku PN 10 a sú ukončené podzemnými hydrantmi. Vetva A vodovodu je 

umiestnená v telese MK,  Vetva B   je umiestnená v telese MK,  križuje vodný tok a pokračuje 

v telese MK. O vydanie vodoprávneho povolenia SO 02 – Vodovod, požiada stavebník 

špeciálny stavebný úrad- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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SO 03 – Rozvody NN a verejné osvetlenie   

Objekt rieši rozšírenie  verejného osvetlenia o dva stĺpy verejného osvetlenia a to jeden v južnej 

a jeden v severnej časti ulice, vedľa miestnej komunikácie. Káblové rozvody verejného 

osvetlenie sú vedené zemou. Stožiare o výške  4,00 m, budú umiestnené – v severnej časti MK 

v miestnej komunikácii a v južnej časti bude umiestnený v telese chodníka. 

Objekt  rieši rekonštrukciu rozvodov NN a to výmenu pôvodnej skrine PRIS 4 -  za skriňu 

HASMA SR 7.2 a prepojenie s novými  skriňami HASMA SR4.2 a HASMA SR 3.2. 

Podzemné vedenia sú uložené v telese komunikácie.  

 

SO 04 – Splašková kanalizácia – rozšírenie 

Objekt rieši rozšírenie existujúceho potrubia splaškovej kanalizácie pre budúce objekty, 

napojenie je na existujúce potrubie DN 300, do dna existujúcej koncovej šachty. Dimenzia 

navrhovaného potrubia je DN 300 a dĺžka potrubia je 131 m. Na trase budú osadené 4 ks 

šachiet s pojazdnými poklopmi. Potrubie je navrhnuté v telese navrhovanej komunikácie Vetvy 

B. O vydanie vodoprávneho povolenia SO 04 – Splašková kanalizácia - rozšírenie, požiada 

stavebník špeciálny stavebný úrad- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, 

úsek ŠVS. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov  : 

Ide o pozemky umiestnené v intraviláne a extraviláne Obce Vavrišovo – parcely sú vedené ako 

ostatné plochy a trvalé trávnaté porasty. V súčasnej dobe sú využívané ako prístupová 

komunikácia, verejné priestranstvá a verejne prístupné trávnaté porasty. 

 

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracovali: 

Ing. Jaroslav Straka – autorizovaný stavebný inžinier – č. o. 1984*A*4-21 

Ing. Vladimír Kičin – autorizovaný stavebný inžinier 2219 * A* 5-3 

Ing. Maroš Salva – autorizovaný stavebný inžinier 4964*12 

 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem:  

Stavba bude umiestnená v extraviláne a intraviláne obce Vavrišovo. 

Pri realizácii stavby musia byť dodržané platné STN, ktoré stanovujú najmenšie dovolené 

vzdialenosti križovania inžinierskych sietí a vedenia inžinierskych sietí v súbehu. 

 

Na umiestnenie stavby   sa určujú tieto podmienky: 

- Umiestnenie stavby „Technická vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec”, na parcelách č. 

KNE 1374/1, 1374/2, 1598/1, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 2003/17, 1598/2, 1598/3 a KNC 

2255/19, 2338/1, 2244/2 a  2247/2 – bude také, ako je navrhnuté v situácii na podklade 

katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia 

- Umiestnenie jednotlivých objektov bude také, ako ich navrhuje situačný výkres a projektová 

dokumentácia, zodp. projektant Ing. Jaroslav Straku, autorizovaný inžinier   

- Ďalší stupeň PD bude vypracovaný v zmysle požiadaviek účastníkov konania a dotknutých 

orgánov štátnej správy a môže ju vypracovať iba autorizovaná osoba, ktorá spĺňa požiadavky 

odbornej spôsobilosti stanovené zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  a 

autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

-  Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a 

technických zariadení, najmä  vyhl. č. 374/90Zb. o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach  a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas 

stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č. 59/1982 Zb. o 

ochrane života a všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení a predpisov uvedené 

projektantom v projektovej dokumentácii predmetnej stavby 

-  Pri stavbe budú dodržané ustanovenia §43d až i, §47 a §48 stavebného zákona o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a  príslušné technické normy  
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-  Súčasťou PD pre stavebné povolenie bude  projekt  organizácie výstavby, ako aj výkresy 

ktoré budú riešiť zariadenie staveniska  vrátane skládok zeminy. 

                               

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania  : 

 

Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany, Správa 

povodia horného Váhu, ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok uvedené vo vyjadrení pod 

č. CZ 19264/2015 zo dňa 21.7.2015: 

1. SO 01- miestna komunikácia sa prestavá a vybuduje od jestvujúceho mosta po posledný 

zastavaný pozemok a bude mať asfaltový povrch. Chodník pre chodcov (od požiarnej 

zbrojnice po druhý most) bude vybudovaný pozdĺž komunikácie s povrchovou úpravou – 

zámková dlažba. SO 02 – jedná sa o rozšírenie existujúceho potrubia verejného vodovodu 

o „Vetvu A“ o celovej dĺžke 200 m a „Vetvu B“ o celkovej dĺžke 35 m, ktorá bude 

križovať tok. Potrubie vodovodu bude pod tokom uložené v oceľovej chráničke dĺžky 4 m. 

Novonavrhované vetvy budú ukončené podzemnými požiarnymi hydrantmi s označením. 

SO 03 – rozšírenie plánovanej lokality IBV bude napojené na vonkajšie silnoprúdové 

rozvody vonkajšie (verejné) osvetlenie. 

2. SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok je 

v záujmovom území správcom drobného vodného toku Mlynský potok, ktorý je v Zozname 

tokov vedený pod číslom 33, číslo hydrologického poradia 4-21-01. Jeho ochranné pásmo 

je 5 m od reálnej brehovej čiary, po oboch stranách toku. 

3. SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok, 

akceptuje predloženú PD v rozsahu pre vydanie územného a stavebného povolenia. Spôsob 

križovania toku Mlynica požaduje správca toku projekčne dopracovať a odsúhlasiť na 

Správe povodia horného Váhu Ružomberok. Pri návrhu križovania dodržať STN 73 6822 

a označníky – Pozor nebagrovať! osadiť mimo ochranného pásma toku. Po ukončení 

stavby žiadame v polohopisných aj výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto 

križovania a toto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu 

Ružomberok. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: 

mariana.zihlavnikova@svp.sk 

4. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami 

vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase prívalových dažďov, príp. pri iných 

mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 vodného zákona v platnom znení. 

5. K stavebným prácam na toku a ku kolaudačnému konaniu požadujeme prizvať technického 

pracovníka SVP, š.p., OZ Piešťany, Správy povodia horného Váhu Ružomberok, stredisko 

Liptov pána Ľubomíra Krakovského, č. tel: 0914/ 325 868. 

Dodržať podmienky  Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 

vodnej správy Vrbická  1993, 031 01 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. OU-

LM-OSZP-ŠVS-2015/003650 -2/Vr zo dňa 10.04.2015: 

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Vám ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. 

o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov  oznamujeme, že nemáme námietky voči realizácii stavby. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že objekt SO 02 – Vodovod podlieha vodoprávnemu 

povoleniu. 

 

Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 

Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. KPUZA-2015/15481-2/57012/FUR zo dňa 21.08.2015: 

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový ústav Žilina v konaní podľa stavebného zákona 
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uplatňuje  nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom: 

 ak  počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 

povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, 

hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostolných pozostatkov, je 

nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr 

na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom. 

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 (ďalej len „stavebný zákon“) 

v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 

osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. 

Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním 

poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom  je 

nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť 

ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne 

stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže 

vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 

metódami archeologického výskumu. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov 

chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto záväzné 

stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. 

Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich 

označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné. 

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového 

zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho 

použitiu na účel, na ktorý je určené. 

 

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Revolučná 595, 031 05 

Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. 1415/2015/PŠ zo dňa 17.04.2015: 

1. Situáciu so zakreslením verejného vodovodu v správe LVS, a.s. v predmetnej lokalite 

zasielame v prílohe. Upozorňujeme Vás, že zakreslenie vodovodu v situácii je orientačné. 

Trasu potrubia je potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky. 

2. Rozvody plánovaného verejného osvetlenia, potrubie trativodu a kanalizačné potrubie DN 

150 (odvodnenie) križujú potrubie existujúceho verejného vodovodu LT DN 200. 

3. Križovanie káblov, potrubia trativodu a kanalizačného potrubia DN 150 s potrubím v našej 

správe žiadame realizovať v zmysle STN. 

4. V prípade, že pri realizácii káblov, trativodu a kanalizačného potrubia DN 150 dôjde 

k poruchám na potrubí v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 

55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora. 

5. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom káblov verejného osvetlenia, potrubia 

trativodu a kanalizačného potrubia žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt: 

Ing. Papaj 0905 997 902. 

6. Poklopy zariadení v správe LVS, a. s L. Mikuláš musia byť umiestnené na novú niveletu 

komunikácií. 

7. Uličné vpusty musia byť umiestnené mimo pásma ochrany verejného vodovodu. 

8. Stavba verejného vodovodu je v zmysle Zákona č. 364/2004 Z. z. vodnou stavbou, preto 

musí byť povolená rozhodnutím OÚ ŽP. 

9. Žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného verejného vodovodu v zmysle Zákona 

442/2002 Z. z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu. 

10. Ku tlakovým skúškam navrhovaných potrubí prizývať pracovníkov našej spoločnosti (Ing.   

     Papaj).  
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11. Podrobnosti prevzatia vybudovaného vodovodu do prevádzkovania je potrebné 

dohodnúť v zmluve (resp. v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou 

a investorom, ktorá musí byť podpísaná pred napojením navrhovaného vodovodu na 

existujúci vodovod. Napojenie vykonajú pracovníci LVS, a. s. na základe predloženej 

objednávky. 

12. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 

a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn 

(čitateľné pre prostredie MicroStation). 

Dodržať podmienky Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s.,  Mlynské 

nivy 44/b, 825 11 Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. TD/521/ZA/AŠ/2015 zo dňa 

14.4.2015: 

Podľa predloženej dokumentácie v zmysle Stavebného zákona č.50/76 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku súhlasíme. V záujmovom území sa nachádzajú NTL 

plynovody v správe SPP – distribúcia, a.s. Pri realizácii požadujeme dodržať nasledovné 

podmienky: 

1. Pred realizáciou výkopových prác alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť 

SPP – distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu- vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na 

základe objednávky adresovanej na SPP - distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 

Žilina zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP – distribúcia, a.s. (kontakt 

p. Riboňová Dagmar +421416265598). 

2. V záujme predchádzania poškodzovaniu plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s. od 

1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby 

ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m. 

3.  Pri vytýčení je potrebné identifikovať hĺbku uloženia plynovodu po celej trase plynovodu 

v kolízii s chodníkom a komunikáciou. Min. krytie plynovodu musí byť 0,8 m. 

4. Požadujeme zachovať pri terénnych úpravách jestvujúce krytie našich sietí v zmysle TPP 

702 01. Zmena krytia plynárenských zariadení musí byť odsúhlasená so zástupcom 

prevádzkovateľa. Poklopy zemných súprav nachádzajúce sa na trase budú upravené na 

náklady investora pred položením povrchov komunikácie za účasti pracovníkov údržby. 

5. Pri zhutňovacích prácach nepoužívať ťažké vibračné mechanizmy, aby nedošlo 

k poškodeniu izolácie na jestvujúcom plynovom potrubí. 

6. Zemné práce realizované v blízkosti nami vytýčených plynovodov a prípojok realizovať 

ručne min. 1,5 m na každú stranu od osí plynovodov, aby nedošlo k poškodeniu 

plynárenských zariadení. 

7. Odkrytie plynovodu môže byť vykonané len na základe písomného súhlasu (v stavebnom 

denníku) majstra údržby alebo ním povereného pracovníka. 

8. Pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše 

zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce SPP – distribúcia, a.s. najmenej 3 dni vopred, 

aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypaním. Kontroly budú 

zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam. 

9. Pri križovaní a súbehu prípojok inžinierskych sietí dodržať min. vzdialenosť podľa 

ustanovení  STN 73 6005. 

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina uvedené vo vyjadrení  pod. č. 4600014132 zo dňa 16.06.2015: 

1. V predmetnej lokalite a je bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia 

NN, v správe SSE-D, a.s. 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z. z. a príslušných noriem STN. (NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1. 

meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných 

bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy. K tomuto vyjadreniu prikladáme mapu danej 

lokality, v ktorej sú orientačne zakreslené VN vedenia - červenou a NN vedenia – 
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zelenou čiarou: (čiarkovanou nadzemné, plnou – podzemné). Dôrazne upozorňujeme, že 

vyznačené trasy sú len orientačné a pred zahájením výkopových prác je bezpodmienečne 

potrebné vytýčenie podzemných káblových vedení. 

3. 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 a.s. Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník 

SSE-D, a.s. – Technická príprava a RP – 041/5196650. 

4. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 

prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 

zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

5. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu 

z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina. 

6. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

7. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 

tretích osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho 

vystavenia. 

Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri 

splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na  stránkach 

www.sse-d.sk, link:http://www.sse-d.sk/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty 

na_stiahnutie/ Vseobecne_podmienky_SSE-D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf. 

 

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina uvedené vo vyjadrení  pod. č. 4600015546 zo dňa 10.06.2015: 

1. V predmetnej lokalite katastra Vavrišovo, E-KN 1598/1 a v jej bezprostrednej blízkosti sa 

nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine, nadzemné VN vzdušné vedenie, trafostanica. 

Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako 

prílohu tohto vyjadrenia(červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou 

VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN  

podzemné). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.(VN vzdušné 

vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od 

krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 

1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 

presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D a.s. Vám na základe 

objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická 

príprava a RP, p. Fiačan tel. 041/519 6650, 0907 822 068. 

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne 

predjednať postup prác na príslušnej OKU. 

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 

prizvať zástupcu SSE, a. s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, 

čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

7. 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. 

8.  Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné 

vedenia tretích osôb. 

9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Toto 

vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri  
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     splnení uvedených všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby.  

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu 

tohto vyjadrenia. 

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej ochrany 

 prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 

Liptovský Mikuláš. OU-LM-OSZP-2015/03670-004-VIT zo dňa 18.05.2015 nemá námietky 

voči vydaniu územného a stavebného povolenia za dodržania podmienok uvedených 

v odbornom stanovisku Štátnej ochrany prírody  Slovenskej republiky, Správa 

Tatranského národného parku, Tatranská Štrba č. 75, P. O. Box 21, 059 41 Tatranská 

Štrba uvedené vo vyjadrení č. TANAP/648/2015 zo dňa 07.05.2015: 

1. v dokumentácii nebolo uvedené, či bude pri realizácii potrebný výrub vzrastlých drevín, 

resp. či môžu byť negatívne ovplyvnené stavebnou činnosťou. Upozorňujeme na skutočnosť, 

že v prípade nevyhnutných výrubov drevín je potrebné postupovať podľa § 46 a 47 zákona 

NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

2. počas stavebných prác v blízkosti existujúcich solitérov stromov, ich skupín alebo krovín 

postupovať šetrným spôsobom s vylúčením poškodenia jednotlivých drevín a ich 

koreňového systému. 

3. pri uskutočňovaní zemných prác je potrebné dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na 

okolité prostredie. Prípravnú stavebnú činnosť, skládky materiálov resp. zeminy situovať 

prednostne na spevnené lokality. 

4. v prípade požiadavky umiestnenia dočasných skladov a depónia vykopanej zeminy na 

parcele č. 2247/2, kde je v zmysle registra pôd identifikovaný biotop kategórie B – 

Mezofilné trávne porasty (v zmysle Katalógu biotopov komplex biotopov Lk1, Lk3), bude 

potrebné vykonať terénny prieskum za účelom presnej identifikácie a vymedzenia biotopov. 

Ak budú potvrdené priamo na mieste, ktoré má byť dotknuté realizáciou,  bude na 

uskutočnenie činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle § 6 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

5. počas prác je nevyhnutné zabezpečiť ochranu vodných tokov, zamedziť ich znečisťovaniu 

stavebným, resp. komunálnym odpadom. 

6. pri realizačných prácach dodržať ostatné podmienky ochrany životného prostredia v zmysle 

platných právnych predpisov (výkopové práce, nakladanie s odpadmi, atď.) 

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 

Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení č. OU-LM-OSZP2015/03652-02 zo dňa 

17.4.2015: 

1. Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných 

druhov odpadov /170201, 170405/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom 

kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužiteľných odpadov v súlade so 

zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 310/2013 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov uložením na vyhovujúcej skládke. 

2. Využiteľné stavebné odpady /napr.170101,170102/ je pôvodca povinný ponúknuť na 

zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú 

oprávnené organizácie /napr. ISO spol. s. r. o.,  Lipt. Mikuláš, Prima Slovakia Lipt. Mikuláš 

- drvením/. Pokiaľ nebude možné zabezpečiť ich zhodnotenie, len potom môžu byť 

vyvezené na riadenú skládku. 

3. Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo 

využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii. 

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresný dopravný 

inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení 
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pod č. ORPZ-LM-ODI-105-069/2015 zo dňa 21.10.2015: 

- práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej 

dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutých komunikáciách, 

- začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI OR PZ Liptovský 

Mikuláš, tel.: 0961453511 alebo 0961453510, 

- priechod pre chodcov požadujeme vhodným spôsobom zvýrazniť alebo nasvietiť, do 

priechodu pre chodcov požadujeme zapracovať vodiaci reliéf pre nevidiacich, 

- dopravné značenie /zariadenie /bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR 

č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a tiež 

v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 

- žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/, 

- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť dočasné dopravné 

značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené 

podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný 

záujem. 

Dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

uvedené vo vyjadrení pod č. SPFZ/2015/068464 zo dňa 02.07.2015: 

Žiadateľ bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkoprávne 

usporiadané časti pozemkov SPF – odčlenené geometrickým plánom, v zmysle platných 

právnych predpisov. Zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za 

trhové ceny. 

 

Dodržať podmienky vo vyjadrení Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov 

Ul. A. Kmeťa 17, 01001 Žilina č. j. OU-ZA-OOP4-2015/042138-002/KOZ zo dňa 

14.12.2015 – udeľuje súhlas s budúcim možným využitím pozemkov na stavbu za dodržania 

podmienok : 

1./ Odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch 

a v odôvodnenom rozsahu , a po zbere úrody. 

2./ Užívateľom predmetných pozemkov včas oznámiť termín začatia výstavby 

3./ Zabezpečiť, aby sa s výstavbou jednotlivých stavieb začalo v tesnej blízkosti skutočného 

zastavaného územia, čím sa zamedzí narušovanie ucelenosti honu a sťažovaniu 

obhospodarovania PP. 

4./V prípade rozdelenia honov zabezpečiť prístup na neprístupné hony vybudovaním účelových 

poľných ciest 

5./ Vypracovať bilanciu skrývky humusového horizontu PP trvale odnímanej 

6./ Vykonať skrývku humusového horizontu  trvale odnímanej PP 

7./Zabezpečiť , aby realizáciou investičného zámeru nedošlo k zhoršeniu prirodzených 

vlastností priľahlej pôdy 

8./ Prípadne poškodenú priľahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investorov 

9./v prípade poškodenia hydromelioračných zariadení tieto uviesť do funkčného stavu na 

náklady investora stavby 

10./Investori stavieb sú povinný požiadať Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný 

odbor a vydanie rozhodnutia podľa §17 zákona 

11./ Investori stavieb sú povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia OÚ, PLO zaplatiť 

odvod za trvalé odňatie najkvalitnejšej pôdy 

12./ PP využiť na účely výstavby len na základe právoplatného rozhodnutia OÚ, PLO podľa 

§17 zákona 
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Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie: 

Navrhovaná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.  

 

Vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb: 

Vypracovať projekt organizácie výstavby, v ktorom bude zohľadnený časový harmonogram 

prác. Pred vydaním stavebného povolenia  bude vydané povolenie  príslušného orgánu štátnej 

vodnej správy  vodohospodárskej časti stavby. 

 

Vyhradenie podrobnejších podkladov alebo projektovej dokumentácie: 

- PD predkladaná na stavebné konanie bude vypracovaná v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a  

musí obsahovať náležitosti, ktoré ustanovuje § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona.    

- Dodržať vyhlášku č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri stavbách. 

- K vydaniu stavebného povolenia predložiť kladné stanovisko dotknutých orgánov štátnej 

správy v zmysle vyjadrení, ktoré boli dané pre vydanie územného rozhodnutia.  

 

K stavbe sa vyjadrili:  

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie vydané pod č. OU-LM-OSZP-

2015/3670-004-VIT zo dňa 18.05.2015, OÚ LM, OSoŽP, úsek štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve č. OU-LM-OSZP 2015/03652-02 zo dňa 17.04.2015, OÚ, OSoŽP, úsek štátnej 

vodnej správy č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/003650-2/Vr zo dňa 10.04.2015, Správa ciest ŽSK, 

det. pracovisko Liptovský Mikuláš vydané pod č. 1/2015/856/tsú-490 zo dňa 18.09.2015, 

Michlovský s.r.o., Zdeno Turoň, Banská Bystrica vydané pod č. BB-1506/2015 zo dňa 

12.08.2015, Slovak Telekom, a.s. Bratislava vydané pod č. 6611524942 zo dňa 09.11.2015, 

Telefonika O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava vydané zo dňa 10.11.2015, Hydromeliorácie, štátny 

podnik, Bratislava vydané pod č. 3678-2/120/2015 zo dňa 13.08.2015, Okresné riaditeľstvo 

hasičského a záchranného zboru , Liptovský Mikuláš vydané pod č. ORHZ-LM1-488/2015 zo 

dňa 15.07.2015, Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Žilina  vo vyjadrení pod č. 

4600015545 zo dňa 10.6.2015, a č. 4600014132 zo dňa 16.06.2015, Slovenský plynárenský 

priemysel– distribúcia, a.s., Bratislava  vo vyjadrení pod č. TD/521/ZA/AŠ/2015 zo dňa 

14.04.2015, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. 

1415/2015 PŠ zo dňa 17.04.2015,  Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod 

č. KPUZA-2015/15481-2/57012/FUR zo dňa 21.08.2015, Slovenský pozemkový fond 

Bratislava v stanovisku pod č. SPFZ/2015/068464 zo dňa 12.07.2015, Okresné riaditeľstvo 

policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš  

č. j. ORPZ – LM-ODI-105-069/2015 zo dňa 21.03.2015, Urbársky spolok vo Vavrišove 

pozemkové spoločenstvo – súhlas s umiestnením stavby zo dňa 12.11.2015, Nicák Ivan, 

Jiráskova 175/4, 085 01 Bardejov – súhlasné stanovisko zo dňa 29.10.2015, Ing. Majerík Matej, 

Vavrišovo 335, 032 42 Pribylina – súhlasné stanovisko zo dňa 15.10.2015, Sabína Galeková 

Barborjak, Myjavská 4456/18, 811 03 Bratislava- súhlasné stanovisko zo dňa 28.10.2015, 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, správa povodia horného Váhu, ul. 

Janečku 36, 034 01 Ružomberok č. CZ19264/2015 zo dňa 21.07.2015, Štátna ochrana prírody 

SR, Správa TANAP-u, Tatranská Štrba 75, 059 41 Tatranská Štrba č. TANAP/648/2015 zo dňa 

7.05.2015, Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava č. j. 120-TÚ/2015/Št zo dňa 

18.11.2015, Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 

Žilina č. j. OU-ZA-OOP4-2015/042138-002/KOZ zo dňa 14.12.2015 a EKOSERVIS 

SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov, uvedené vo vyjadrení z 12/2015. 
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Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania: neboli uplatnené. 

           Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky, odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o 

stavebné povolenie.  

 

          Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných 

účastníkov územného konania.  

 

Odôvodnenie: 

           Obec Vavrišovo, Obecný úrad, Vavrišovo 40, 032 42 pošta Pribylina v zastúpení 

starostky obce Ľubici Chlebovej  podala dňa 28.10.2015  návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby „Technická vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec – 

Vavrišovo – líniová stavba“, na pozemkoch v k. ú. Vavrišovo  parcelné číslo KNE 1374/1, 

1374/2, 1598/1, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 2003/17, 1598/2, 1598/3 a KNC 2255/19, 2338/1, 

2244/2 a  2247/2.  

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená projektová dokumentácia 

s vyjadreniami dotknutých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. 

          Obec Liptovský Peter  ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Okresného úradu 

Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa č.17, 010 01 Žilina  č. j. OU-ZA-

OVBP-2015/036339 zo dňa 7.10.2015 oznámilo podľa  § 36 odst. 4 stavebného zákona dňa 

30.10.2015 verejnou vyhláškou začatie územného konania všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 9.12.2015 bolo vykonané ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V konaní  účastníci konania  neuplatnili žiadne 

námietky. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy 

a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

    Predložená  žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo 

zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené  záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby pre 

účely územného rozhodnutia spĺňa všeobecné technické požiadavky.  

       Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. LV č. 695 - KNE 1374/1 (KNC 

348/2), KNE 1374/2 (KNC 348/2, KNC 2229/11)  zo dňa 30.10.2015, LV č. 1127- KNE 

1598/1 (KNC 2243/2  a KNC 2255/18) – KNE 1598/2, KNE 1598/3 (KNC2338/1, KNC2244/2 

KNC 2247/2),  KNE 2003/17 (KNC 2229/1) zo dňa 30.10.2015, LV č. 1208 -KNE 1449/2  

(KNC 2243/2), LV č. 1815 -KNE 1448/2 a KNE 1447/2 (KNC 2255/18) zo dňa 30.10.2015 

a LV č. 1604- KNC 2255/19 zo dňa 30.10.2015 vyhotoveným Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš, katastrálnym odborom a bolo doložené súhlasmi:  

- vlastníka Urbársky spolok vo Vavrišove, Vavrišovo 307, 032 42 – súhlasné stanovisko 

zo dňa 12.11.2015 

- vlastník Slovenský pozemkový fond, Bratislava č. 36, 817 15 Bratislava – súhlasné 

stanovisko zo dňa 02.07.2015 č. SPFZ/2015/068464 

- vlastník Ing. Nicák Ivan, Jiráskova 175/4, 085 01 Bardejov – súhlasné stanovisko zo dňa 

29.10.2015 

- vlastníka Ing. Majerík Matej, Vavrišovo 335, 032 42 Pribylina – súhlasné stanovisko zo 

dňa 15.10.2015 

- vlastník Sabína Galeková Barborjak, Myjavská 4456/18, 811 03 Bratislava- súhlasné 

stanovisko zo dňa 28.10.2015 

Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Vavrišovo, schválenou uznesením 

Obecného zastupiteľstva č. 58/2012  dňa 07.11.2013 vyhláseným VZN č. 51/2012 v znení 

Dodatku č.1  Z a D č.1 k ÚPN - O Vavrišovo, schválený Uznesením obecného zastupiteľstva č. 

19/2014 zo dňa 11.6.2014, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného  plánu obce Vavrišovo. 

Súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v lokalite č.1 určenej „Zmeny a doplnky č.1 

k Územnému plánu obce Vavrišovo – súhlas“ vydal Okresný úrad Žilina, Odbor opravných 
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prostriedkov referát Pôdohospodárstva, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina pod č. j. OU-ZA-

OOP4-2014/00332-7/KOZ zo dňa 15.04.2014 na výmeru 0,4436 ha. Stavebný úrad v priebehu 

konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.  

 

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli 

Obce Vavrišovo a Obce Liptovský Peter po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť 

súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do 

lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 odst.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení 

neskorších predpisov deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň, keď bola 

verejná vyhláška vyvesená a zverejnená.  

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších  predpisov: pre Obec 

Vavrišovo sa nevyrubuje. 

 

Poučenie : 

     Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad 

Žilina prostredníctvom Obecného úradu Liptovský Peter. Právoplatné rozhodnutie nie je 

preskúmateľné súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ neboli vyčerpané všetky 

opravné prostriedky. 

 

 

 

 

signed 

 

                                                                                                        Ing. Anna Papajová 

                                                                                                                 starostka       

 

 

Doručuje sa:                
1. Obec Vavrišovo – starostka obce Ľubica Chlebová, Obecný úrad  40, 032 42 pošta Pribylina 

2. Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo, Vavrišovo 307, 032 42 pošta Pribylina 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

4. Ing. Ivan Nicák, Jiráskova 175/4, 085 01 Bardejov 

5. Sabína Galejová Barboriak, Myjavská 4456/18, 811 03 Bratislava 

6. Ing. Matej Majerík, Vavrišovo 335, 032 42 pošta Pribylina 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje vlastníkom a spoluvlastníkom pozemkov: 

7. Vlastníci a spoluvlastníci susedných pozemkov parcelné číslo KNE  1374/2,  2003/17, 1468/2, 

1447/3, KNC 2242/4 , 2242/8, 2242/6, 2229/11, 2248/2, 2248/4, 2249/2, 2249/4, 2251/2, 

2252/2, 2253/2, 2254/9, 2254/14, 2241/4,  2254/12, 2254/8, 347/2, 346/4, 348/3, 2238/16, 

2255/18, 350, 349  v k. ú. Vavrišovo,  

 

Na vedomie: 

8. SPP- distribúcia, a.s.,  Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

9. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Lipovský Mikuláš 

10. SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina     

11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 

01 Liptovský Mikuláš  

12. Okresný úrad, Odbor pozemkový  a lesného hospodárstva v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

13. Okresný úrad, Odbor  starostlivosti o ŽP, ul. Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš, úsek ŠSOPaK, 

ŠSOH a ŠVS 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 01 Liptovský  Mikuláš  
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15. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

16. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa povodia Váhu, Jána Jančeka 36, 

034 01 Ružomberok 

17. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja , Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 

18. Ing. Jaroslav Straka – autorizovaný inžinier, projektová a inžinierska kancelária, J.L.Bellu č.7, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

 
 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:  18.01.2016                                   Zvesené dňa ........................................ 

 

         

 
                                                                           ...................................................................... 

                                                                       Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby   


