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OBEC Liptovský Peter 
Obecný úrad, Liptovský Peter 100, 033 01 pošta Liptovský Hrádok 

Číslo : 316/2016                                                                                                     V Liptovskom Petre  01.06.2016 

                                                                   
Vybavuje: Dana Kičinová 

Tel. kontakt: 910955456 

Email: dana.kicinova@gmail.com 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

 

Vec:  Obec Vavrišovo, Obecný úrad 40, 032 42 pošta Pribylina (IČO: 00315834) -  žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu: „SO 06 – Komunikácie“,  pre   areál „Rekreačno-obytný súbor Borovie  k. ú. Vavrišovo“– 

na parcelách č. KN-C 1155/1, 1158/1, 1854/2, 1159, 1931/1, 2054, 1156, 2053/2,   KNE 1158/2 (KNC 

1172/1), KNC 1172/2, 1177 a KNE 621/1 (KNC 1143) k. ú. Vavrišovo 
 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 

          Stavebník Obec Vavrišovo, Obecný úrad 40, 032 42 pošta Pribylina (IČO: 00315834) v zastúpení 

starostky obce Ľubice Chlebovej podal dňa  21.04.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „SO 06 

– Komunikácie“,  pre   areál „Rekreačno-obytný súbor Borovie  k. ú. Vavrišovo“– na parcelách č. KN-C 1155/1, 

1158/1, 1854/2,1159, 1931/1, 2054, 2053/2, 1178/1, KNE 1158/2 (KNC 1172/1), KNC 1172/2 a 1177 v k. ú. 

Vavrišovo. 

 

             Obec Liptovský Peter zastúpená starostkou obce, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové 

komunikácie podľa  ustanovenia § 3a, ods. 4 a § 16  zákona číslo 135/1961 Zb.   o pozemných   komunikáciách,  

v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len „cestný zákon“),  a podľa § 120  zákona číslo 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,  v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon), 

prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62, § 63  stavebného zákona  v stavebnom konaní  a podľa  § 66 stavebného 

zákona a    § 10  vyhlášky MŽP SR    č. 453/2000    Z. z.,   ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného 

zákona  v súlade s § 46 a nasl.  zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti rozhodol 

takto: 

           Stavbu „SO 06 – Komunikácie“,  pre   areál  „Rekreačno-obytný súbor Borovie  k. ú. Vavrišovo“– na 

parcelách č. KN-C 1155/1, 1158/1, 1854/2, 1159, 1931/1, 2054, 2053/2,  1178/1,  KNE 1158/2 (KNC 1172/1), KNC 

1172/2 a  1177  v k. ú. Vavrišovo.  

 
p o v o ľ u j e 

 

pre stavebníka Obec Vavrišovo, IČO:  00315834,  ako stavbu trvalú.  
 
Popis stavby:   

Stavba rieši dopravné napojenie  novo navrhovaného rekreačno – obytného súboru na existujúci komunikačný 

systém. Prístupová komunikácia je označená ako „Vetva A a Vetva B“.  

Komunikácia „Vetva A“ je vedená v trase existujúcej komunikácie s nespevneným povrchom, ktorá je napojená na 

miestnu komunikáciu obce.  Navrhnutá je v dĺžke 214,16 m. Komunikácia „Vetva B“, je pokračovaním Vetvy A a je 

navrhnutá v dĺžke 175,36 m, ukončená je obratiskom pre vozidlá dĺžky do 9.0 m.  

Kategória miestnej komunikácie je C3 MOU 6,5/30. 

Komunikácie sú navrhnuté v šírke 5,50 m, ohraničené sú cestnými obrubníkmi osadenými 20 mm nad úrovňou 

vozovky. Vozovka komunikácie bude rozdelená na pruhy so  živičným  a dláždeným krytom. Pruh so živičným 

krytom šírky 3,50 m je navrhnutý pre automobilovú dopravu. Pruh s dláždeným krytom šírky 2,0 m je navrhnutý pre 
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peších a cyklistov. Sklon komunikácie je jednostranný 2,0%, pozdĺžny sklon je navrhnutý v rozmedzí 0,50 – 1,0%. 

Vedľa komunikácie je navrhnutý  pás zatrávnenej plochy. 

 

Konštrukcia komunikácie s dláždeným krytom:   

betónová dlažba                   ........................ 80 mm – STN EN 1338 

odsyp pod dlažbu ŠD fr. 4-8  ........................ 40 mm – STN EN 13242 

mechanicky spevnené kamenivo MSK ......... 150 mm – STN EN 14227-1 

podklad zo štrkodrvy fr. 0-63 ....................... 200 mm -  STN EN 13285 

Hrúbka spolu:                                               470 mm 

 

Konštrukcia komunikácie so živičným krytom: 

AC11 O, CA 35/50, I...................... .............. 40 mm – STN 131 08-1 

spojovací postrek asfalt. PS,A .................................... STN736129 

AC22 P, CA 35/50, I...................... .............. 80 mm – STN 131 08-1 

infiltračný postrek asfalt. PS,A .....................................STN736129 

mechanicky spevnené kamenivo MSK .......... 150 mm – STN EN 14227-1 

podklad zo štrkodrvy fr. 0-63......................... 200 mm -  STN EN 13285 

Hrúbka spolu:                                                470 mm 

V mieste napojenia na existujúcu miestnu komunikáciu budú vrstvy vozoviek vzájomne previazané na celkovej šírke 

1,0 m.  

 

Odvodnenie komunikácie je navrhnuté pomocou uličných vpustov odkiaľ budú odvedené do  vsakovacieho 

zariadenia. Odvodnenie pláne cestného telesa  je zabezpečené priečnym sklonom pláne 3% smerom k pozdĺžnej 

drenáži, ktorá je obalená separačnou fóliou na zamedzenie zanášania. Drenáže budú zaústené do uličného vpustu.  

Povolenie na odvodnenie komunikácie vydá špecializovaný stavebný úrad. 

 
Dopravné značenie:  

Je navrhnuté doplnenie pôvodného dopravného značenia v súlade s PD, stavebník je povinný pred osadením 

jednotlivých značiek prizvať zástupcov  ODI na kontrolu umiestnenia trvalého dopravného značenia. 

 

Objektová sústava stavby, ktorá je predmetom stavebného povolenia:  
SO 06 -   KOMUNIKÁCIE 
 
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

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

a nádvoria, ostatné plochy a  trvalé trávnaté porasty. V súčasnej dobe sú využívané ako verejná zeleň  a verejne 

prístupné priestranstvá. 

Pozemok parc. č. KNC 1155/1, k. ú. Vavrišovo, je vedený ako  trvalé trávnaté porasty (ďalej len TTP), KNC-1158/1 – 

zastavané plochy a nádvoria, KNC1854/2 – zastavané plochy a nádvoria, KNC 1159 – TTP, KNC 1931/1 – TTP, 

KNC 2054 – zastavané plochy a nádvoria, KNC 1156, KNC 2053/2, KNC 1172/1 a KNC 1172/2 – ostatné plochy, 

KNC 1177 – TTP a KNE 621/1 - ostatné plochy.  

Pre účely stavby boli určené podmienky v: rozhodnutí, ktoré vydal  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový 

a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-PLO-2016/002411-6-SVA zo dňa 8.04.2016 

súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy pre stavbu na týchto pozemkoch o výmere 0,0949 ha.  

 
Projektovú dokumentáciu vypracovali: 

Ing. Martin Uličný, Roľnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš – autorizovaný stavebný inžinier 5049 * 12 
 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1.) Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Vavrišovo pod č. j. ÚP 496/2015 zo dňa 

08.01.2016, ktorého podmienky je stavebník povinný dodržať. 

     Stavba SO 06 - Komunikácie  je navrhnutá pre „Rekreačno – obytný súbor Borovie“ 
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     Stavebný objekt SO 06 – Komunikácie bude umiestnený na pozemkoch parc. č. KN-C 1155/1, 1158/1, 1854/2, 

1159, 1931/1, 2054, 2053/2,  1178/1,    KNE 1158/2 (KNC 1172/1), KNC 1172/2 a  1177  v k. ú. Vavrišovo 

vlastníkom je na základe LV 739 a LV 608 Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo Vavrišovo, 

Vavrišovo 307, 032 42 pošta Pribylina, IČO: 30233046, s ktorým má stavebník uzatvorenú nájomnú zmluvu 

o prenájme pozemkov zo dňa 02.02.2016 vrátane Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme pozemkov zo dňa 

25.05.2016 na dobu 99 rokov. 

     Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: miestna komunikácia  bude napojená cez 

pôvodný  vjazd na miestnu komunikáciu. 

     Povolenie odvodnenia komunikácie vydá špecializovaný stavebný úrad Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor 

životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy. 

2.) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,  ktorá je súčasťou tohto povolenia, 

prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu.  

3.) Pred začatím stavby je potrebné overiť existenciu inžinierskych sietí v danej lokalite, požiadať správcov o ich 

vytýčenie a v prípade potreby zemné práce vykonávať ručne a zabezpečiť dozor správcov vedení. 

4.)  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.  

5.)  Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d-i, § 47 a § 48 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách 

na výstavbu a  príslušné technické normy. 
6.) Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie lehoty 

uskutočňovania stavby treba požiadať stavebný úrad pred uplynutím tejto lehoty.  Začatie stavby je stavebník povinný 

v zmysle § 66 odst. 2 písm. h)  stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od realizácie prvých 

stavebných prác.  

7.) Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný výberovým konaním. V zmysle § 62  

ods.1, písm. d.)  stavebného zákona je stavebník povinný do 15  dní od výberu zhotoviteľa stavby  predložiť na 

stavebný úrad oprávnenie na uskutočňovanie prác podľa osobitných predpisov. 

8.) Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou  alebo právnickou osobou oprávnenou 

vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

9.) Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, 

podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry: 

     - Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, resp. aby stavbou nebolo  

ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností. 

    - Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o vyhovujúcom využití alebo zneškodnení všetkých odpadov, 

ktoré vznikli počas realizácie stavby. 

    - Pri výstavbe budú použité stavebné materiály a hmoty, ktoré budú spĺňať kritériá overené certifikátom zhody 

podľa zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

     - Stavba musí spĺňať požiadavky stanovené Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa stanovujú stavebnotechnické 

požiadavky na stavbu, technické zariadenia a úžitkové vlastnosti stavby.   

 10.)  Stavenisko musí: 

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to  

prípadne aj úplným ohradením 

- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a označenie musí 

byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitateľné a ponechané na mieste do 

kolaudácie stavby 

- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej  komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a 

stavebného odpadu a stavebnými prácami  nesmie byť obmedzovaný pohyb po priľahlej komunikácii 

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov 

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce 

- likvidácia odpadu musí byť riešená v zmysle platných predpisov  o odpadoch       

- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov. 
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Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na 

uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

Ak sa podľa osobitného právneho predpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná 

kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a 

zdravotnú spôsobilosť.                                                       

11.) Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.  V prípade poškodenia je 

stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu nahradiť podľa platných predpisov.  

12.) Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.  

13.) V priebehu výstavby dodržať v plnej miere  podmienky dotknutých orgánov:  
a.) Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, 

Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš  uvedené vo vyjadrení pod č. ORPZ-LM-ODI-144-039/2016 zo 
dňa 19.04.2016: 

1.   práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase tak, aby bola čo najmenej dotknutá bezpečnosť 

a plynulosť na dotknutých komunikáciách 

2.  začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI OR SR PZ Liptovský Mikuláš, tel:   0961 

453 511 alebo 0961 453 510 

3. Pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením zjazdov z cesty alebo 

miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohroziť dotknutá pozemná komunikácia 

a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso, ich 

technickým spracovaním alebo umiestnením 

4. Pokiaľ  bude počas realizácie na komunikácií obmedzená premávka, alebo sa na nej budú nachádzať 

pracovné stroje, žiadateľ predloží ODI Liptovský Mikuláš na odsúhlasenie projekt organizácie dopravy 

prenosným dopravným značením, vypracovaný odborne spôsobilou osobou 

5. Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009, 

s 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 

6. Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/ 

7. Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši si vyhradzuje 

právo v prípade potreby zmeniť potreby resp. doplniť dopravné značenie /vyjadrenie/ v záujme zachovania 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

8. 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. 

 
b.) Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. 

4600019050 zo dňa  23.05.2016  - súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 

1. V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podperné body  nadzemného vedenia VN 

v správe SSE-D, a.s.. Od uvedených energetických zariadení, žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zák. 

č. 251/2012 Z. z. a príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 

metrov) 

2. Pred začiatkom prác v ochrannom pásme vedení VN je potrebné kontaktovať pracovníkov SSE a.s.. Oblastná 

kancelária údržby Liptovský Mikuláš,  Peter Fiačan – vedúci , tel. 0907822067, email : peter.fiačan@sse.sk, ktorý 

stanoví podmienky pre práce v ochrannom pásme vedení VN v zmysle zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike § 36 

ods. 11/ , čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia 

3. Pripojenie na el. energiu bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej lokalite: NN-

poistk.skriňa v majetku SSE-D,a.s.  

SSE-D zabezpečí v zmysle platnej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu elektrického zariadenia 

potrebného na napojenie navrhovaných odberných miest. Presné umiestnenie týchto skríň PRIS bude zrejmé po 

vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSE D. Vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia 

SSE-D je vedené pod akciou SW: LM-8928 a pozostáva z nasledovných krokov: 

a.) Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení so žiadateľom o pripojenie 

b.) Uhradenie pripojovacieho poplatku zo strany odberateľa (za úhradu pripojovacieho poplatku sa považuje 

pripísanie pripojovacieho poplatku na účet SSE-D) 

mailto:peter.fiačan@sse.sk


 

5 

c.) Príprava technického riešenia a zaradenia stavby do investičného plánu SSE-D pre vybudovanie nového 

elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a pod.) 

d.) Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a stavebné povolenie, prípadne oznámenie o drobnej 

stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia 

e.) Realizácia – samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSE-D 

f.)  Spustenie do prevádzky – preberacie konanie + kolaudačné rozhodnutie 

 Aktuálne sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia: „Vyjadrenie k bodu a pripomienkam pripojenia 

a uzatvorenie zmluvy o pripojení“. 

4. Termín pripojenia na elektroenergetické zariadenie bude možný do 36 mesiacov od pripísania 

pripojovacieho poplatku na účet SSE-D 

5. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri 

zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely 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/Vseobecnepodmienky_SSED_k_vyhotoveniu_stav

by.pdf 
 

c.) Dodržať podmienky Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., Bratislava uvedené vo 
vyjadrení pod č. TD/14163/PP/HN/2016 zo dňa 21.03.2016: 

a.) Plynárenské zariadenia (technologický objekt): RS, VTL plynovod DN100 OCL, 6,3MPa, NTL plynovody DN 

300, 100 OCL s prípojkami  

b.) Ochranné pásmo plynárenského zariadenia – áno – nachádza sa 

c.) Bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia – áno – nachádza sa 

    Stavebník je povinný:  

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na 

základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, 

objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle  SPP –D (www.spp-

distribúcia.sk), 

2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky 

distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 

alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

3. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavebných prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421522425201) najneskôr  7 dní pred zahájením 

plánovaných prác 

4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu 

potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä  výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu 

odborných prehliadok  a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení 

5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly  realizácie činností 

v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej  ako 8,0 m na každú stranu od obrysu 

existujúcich plynárenských zariadení v súlade STN 7 3 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských 

zariadení výhradne ručne  bez použitia strojových mechanizmov 

7. Ak pri výkopových prácach  bolo odkryté plynárenské zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred 

zasypaním výkopu zástupcu SPP – D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 

podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly  bude zaznamenaný do stavebného 

denníka 

8. Prístup k akýmkoľvek technologických zariadeniam SPP – D nie je povinný a manipulácia s nimi je prísne 

zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP – D 

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

10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie  

a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu  požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských 

http://www.sse-d.sk,link:%20http:/www.sse-d.sk/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/Vseobecnepodmienky_SSED_k_vyhotoveniu_stavby.pdf
http://www.sse-d.sk,link:%20http:/www.sse-d.sk/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/Vseobecnepodmienky_SSED_k_vyhotoveniu_stavby.pdf
http://www.sse-d.sk,link:%20http:/www.sse-d.sk/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/Vseobecnepodmienky_SSED_k_vyhotoveniu_stavby.pdf
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zariadení osadiť do novej úrovne terénu 

11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď  ohlásené SPP-D 

na tel. č. 0850111727 

12. Upozorňujem, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na 

Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo 

výške 300,-€ až 150 000,-€ 

13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona, 

a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských 

zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02, 701 03 

14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných 

pásiem 

15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01 

16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike 

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

17. Osobitné podmienky: Pri realizácii komunikácie a vodovodu dôjde ku križovaniu a súbehu s existujúcim NTL 

plynovodom DN 300, 100 a miesto križovania je preto potrebné riešiť v zmysle priestorovej normy STN 73 

6005. Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca  komunikácie prizvať pracovníka technickej kontroly 

a diagnostiky Žilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Peter Vrzula 044/ 6265611, 0905492974), či nedošlo počas 

zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu. Poklopy plyn. zariadení upraviť na úroveň terénu tak, aby boli  

sprístupnené. 

d.) Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení 
pod č. 1187/2016/MH  29.02.2016: 

1. Upozorňujeme, že  zabezpečenie dodávky vody s kolísaním prietokov mimo meracieho rozsahu bežných 

meradiel bude investorovi spoplatnené. V tomto prípade bude cena za zabezpečenie dodávky vody 

predstavovať' rozdiel medzi finančnými nákladmi na zabezpečenie vodomeru fy. Sensus typ 420QN6  a 

finančnými nákladmi na zabezpečenie združeného vodomeru MeiTwin DN 50 podľa aktuálneho cenníka našej 

spoločnosti. Cena za zabezpečenie dodávky vody v množstvách mimo meracieho rozsahu bežných meradiel 

bude fakturovaná pri osadení vodomeru a pri každej jeho nasledujúcej výmene 

2. Vzhľadom  na celkovú dĺžku vodovodnej prípojky a navrhovaný spôsob zásobovania areálu pitnou vodou LVS 

a.s., nezaručí kvalitu pitnej vody v zmysle platných predpisov. V prípade potreby odporúčame  zabezpečiť 

dodatočnú dezinfekciu vody priamo v spotrebisku. Na základe uvedenej potreby vody navrhujeme prehodnotiť 

(zmenšiť) dimenziu  vodovodnej prípojky. 

3. V prípade, že pri realizácii dôjde k poruchám na potrubiach v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie 

na tel. č. 044 5521992. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora. 

4. Pre zriadenie vodovodnej prípojky je potrebné predložiť' na obchodné oddelenie našej spoločnosti Žiadosť na 

predpísanom tlačive, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a ďalšie  náležitosti podľa pokynov 

pracovníkov oddelenia 

5. V zmysle platných predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za účelom odpisu, kontroly resp. 

výmeny vodomeru. 

 
e.) Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, 

Vrbická  1993, 031 01 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP2015/009017-02 zo 

dňa 29.09.2015: 

Pri realizácii stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov: 150101, 150102, 150203, 170201, 17504 a  pod. 

zaradené podľa vyhlášky š. 284/2001 Z. z. ktorou bol ustanovený Katalóg odpadov v znení neskorších doplnkov. 

Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 5, ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení 

neskorších doplnkov a § 71, písm. n zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších doplnkov, podľa § 16 ods. 1 písm. b citovaného zákona súhlasí s projektovou 
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dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov 

/150101,170201/, 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. Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých 

odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii. 

       Podľa § 16 ods. 2 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších doplnkov sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko. 

 

f.) Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina uvedené vo vyjadrení č. KPUZA-
2015/18470-2/65599/FUR zo dňa 28.09.2015: 

1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred 

Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov 

z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov. 

2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov 

starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo 

kostrových 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. 

Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona vzhľadom 

k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska. Ak počas 

obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí 

podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom 

podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného 

archeologického výskumu. 

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. 

 

g.) Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny 
a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická  1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrenie č. OU-
LM-OSZP-2015/9021-004-VIT zo dňa 16.10.2015, súhlasí bez námietok a požaduje dodržať podmienky  
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/1418/2015 zo dňa 08.10.2015: 

Hodnotenie z hľadiska ochrany a krajiny:  
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Navrhované miesto pre umiestnenie stavby „Rekreačno-obytný súbor BOROVIE“ sa nachádza v kompetenčnom 

území Správy TANAP-u, kde v zmysle zákona o ochrane prírody platí 1. stupeň územnej ochrany prírody 

a krajiny. Miesto stavby nie je súčasťou územia Európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a na 

dotknutých pozemkoch nie je identifikovaný biotop európskeho a ani národného významu. Navrhovaná stavba je 

v súlade s platným Územným plánom Obce Vavrišovo. 

Do dokumentácie pre povolenie uvedenej stavby odporúčame zapracovať nasledovné podmienky jej realizácie: 

1. Pri realizácii budú dodržané všetky regulatívy platného UPN Obce Vavrišovo 

2. Prípadný výrub drevín, stromov a krov bude realizovaný v súlade s § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody 

mimo vegetačného obdobia. 

3. Organizáciou stavebných prác pri realizácii líniových stavieb ako vodovod, kanalizácia bude zabezpečené 

tak, aby po ukončení pracovného dňa nezostali otvorené výkopové ryhy, ak prevencia pred napadnutím 

migrujúcich živočíchov (plazov, obojživelníkov) do nich. 

4. Pre sadové úpravy okolia po ukončení stavebných prác budú použité len pôvodné druhy rastlín, drevín 

a kvetov. 

5. Prebytočnou výkopovou zeminou nebudú zasýpané brehy vodných tokov, mokraďové lokality a trvalé trávne  

h.) Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická  1993, 031 01 

Liptovský Mikuláš vyjadrenie č. OU-LM-OSZP-2016/002413-02/Vr zo dňa 22.02.2016 – nemá námietky voči 

realizácii stavby.  

       Zároveň Vás upozorňujeme, že objekty SO02  Vodovod, a SO 03 Splašková kanalizácia podliehajú 

vodoprávnemu povoleniu a v zmysle usmernenia MŽP SR – Sekcia vôd orgány štátnej správy pre pozemné 

komunikácie – povoľujú aj stavby, ktoré sú podľa § -u 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  v platnom 

znení vodnými stavbami a sú súčasťou komunikácie. 

       O povolenie na osobitné užívanie vôd (§ 21 vypúšťanie do vsaku) je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej 

správy ešte pred  vydaním stavebného povolenia – Odvodnenie SO 07 Odvodnenie komunikácie. K žiadosti je 

potrebné predložiť Hydrotechnický výpočet množstva vôd, hydrogeologický posudok na vsak a garantované 

limity v ukazovateli NEL a typ ORL. 

 

K stavbe sa súhlasne vyjadrili bez pripomienok a podmienok:  

Agria Liptovský Ondrej, a.s, 032 04 Liptovský Ondrej 126, Michlovský s.r.o., Zdenko Turoň, UC 2 – údržbové 

centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, správa PTZ Orange Slovensko vyjadrenie č. 

BB-2281/2015 z 10.12.2015 – v záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange a Telefonika O2 Slovakia, s.r.o., 

Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava z 08.12.2015 - nenachádzajú sa  zariadenia, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 

28, 817 62 Bratislava, uvedené vo vyjadrení pod č. 6611520663 zo dňa 18.09.2015: nedôjde k styku.  

 

 
 

Všetky ostatné podmienky územného  rozhodnutia číslo ÚP496/2015 zo dňa 08.01.2016, právoplatného 

09.02.2016, vydané Obcou Vavrišovo pre stavebníka Urbársky spolok Vavrišovo, pozemkové spoločenstvo 

Vavrišovo 307, p. Pribylina 032 42, IČO:30233046, s výnimkou aktuálnych vyjadrení uvedených v tomto rozhodnutí,  

zostávajú v platnosti.     

Stavebník Obec Vavrišovo, Vavrišovo 40, 032 42 pošta Pribylina,   IČO: 00315834 uzatvorila s Urbárskym spolkom 

Vavrišovo, Vavrišovo 307,   IČO: 302330046  zmluvu o zmene investora,  zo dňa 20.04.2016.  

  

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zákona č. 

71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola 

stavba začatá.  Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe 

kolaudačného rozhodnutia. 

Stavebné povolenie je záväzné v zmysle § 70 stavebného zákona aj  pre právnych nástupcov navrhovateľa 

a ostatných účastníkov stavebného  konania.  

 

Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania: neboli uplatnené. 
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Odôvodnenie: 

            Obec Vavrišovo, Obecný úrad 40, 032 42 pošta Pribylina v zastúpení starostky obce  podala dňa 21.04.2016 

žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „SO 06 -  Komunikácie“ na pozemkoch v k. ú. Vavrišovo KN-C 1155/1, 

1158/1, 1854/2, 1159, 1931/1, 2054, 1156, 2053/2,   KNE 1158/2 (KNC 1172/1), KNC 1172/2, 1177 a KNE 621/1 

(KNC 1143) k. ú. Vavrišovo. Vlastníkom pozemkov  na základe LV 739 a LV 608 je Urbársky spolok vo Vavrišove, 

pozemkové spoločenstvo Vavrišovo, Vavrišovo 307, 032 42 pošta Pribylina,  IČO:30233046, s ktorým má stavebník 

uzatvorenú nájomnú zmluvu  zo dňa 02.02.2016 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 25.05.2016.  

Územné rozhodnutie bolo vydané  Obcou Vavrišovo pod č. j. ÚP 496/2015 zo dňa 08.01.2016, pre stavebníka 

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

IČO:30233046. Stavebníkom v stavebnom konaní v súlade so zmluvou o zmene investora sa  stala  Obec 

Vavrišovo.  

Stavba „SO 06 – Komunikácie“ je navrhnutá pre „Rekreačno – obytný súbor Borovie“. K žiadosti o stavebné 

povolenie  bola predložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých účastníkov konania a dotknutých 

orgánov štátnej správy. 

      Obec Liptovský Peter  ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa 

ustanovenia  § 3a, ods. 4 zákona číslo 135/1961 Zb. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších právnych predpisov a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších právnych predpisov  preskúmal predloženú žiadosť spolu s prílohami 

a oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou  všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom štátnej správy a dňa 24.05.2016 bolo vykonané ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so 

stretnutím na Obecnom úrade vo Vavrišove.  

V konaní  neboli uplatnené námietky účastníkov  konania. 

      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 § 62, 63 stavebného zákona a bolo zistené, že  

uskutočnením stavby nie sú ohrozené  záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy 

účastníkov konania.  

Dokumentácia stavby pre účely stavebného konania spĺňa všeobecné technické požiadavky, vypracoval projektant  

s príslušným odborným vzdelaním resp. oprávnením,  ktorí v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za 

správnosť a úplnosť. 

        Navrhovaná stavba je v súlade so schváleným územným plánom obce Vavrišovo schváleným uznesením 

Obecného zastupiteľstva č. 58/2012 zo dňa 07.11.2012, vyhláseným VZN č. 51/2012 v znení s Dodatkom č.1  ZaD 

č.1 k ÚPN-O Vavrišovo, schválené uznesením č. 19/2014 zo dňa 11.06.2014. Stavebný úrad v priebehu konania 

nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia stavby.  

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť (§ 52 zákona  č.71/1957 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

Správny poplatok v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších  predpisov sa stavebníkovi 

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 Obecný úrad v Liptovskom Petre. Právoplatné rozhodnutie nie 

je preskúmateľné súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Anna Papajová 

                                                                                                                          starostka                           
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Toto  rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Liptovský Peter a Obce Vavrišovo 

po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia  stavebného povolenia. 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.    

 

 
Doručuje sa:  

Ing. Vladimír Husár, Mincova 567/38, 031 05 Liptovský Mikuláš   

Obec Vavrišovo, Obecný úrad, Vavrišovo 40, 032 42 Pribylina 

Urbársky spolok Vavrišovo, pozemkové spoločenstvo, Vavrišovo 307, 032 42 Pribylina 

AGRIA Liptovský Ondrej, 032 04 Liptovský Ondrej 126 

 

Účastníci konania formou verejnej vyhlášky  

 

Na vedomie: 

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26   

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina 

Slovenský pozemkový fond, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Okresné riaditeľstvo Ha ZZ Liptovský Mikuláš, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš   

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

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

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský  

Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS 

ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská 

Bystrica 

Energotel,  a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava,  prevádzka. Jána Milca 44, 010 01 Žilina 

Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Ing. Martin Uličný, Roľnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš  - projektant 

 
 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ............................................               Zvesené dňa ........................................  

         
                                                                         

 

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

                                                                       Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby   
 

 

 

 

 

 

 

 


