Obec Liptovský Ján

Ulica Jána Kalinčiaka č. 39/3, 032 03 Liptovský Ján
- stavebný úrad Číslo: StÚLJ/2019/154-2
Vybavuje : Ing. Čániová

V Liptovskom Jáne 05.08.2019

Vec: Stavebníci, vlastníci IBV Na Močiaroch - MBA Peter Ondreáš, 1.mája 1959/23, 031 01Liptovský
Mikuláš adresa doručenia: Na Močiaroch 2111/5, 032 03 Liptovský Ján, Ing. Nadežda Ondreášová,
E.F.Scherera 1408/14, 921 01 Piešťany adresa doručenia: Na Močiaroch 2111/5, 032 03 Liptovský Ján, Ing.
Jozef Čajka a Ing. Monika Čajková, obaja bytom Mincova 578/64, 031 05 Liptovský Mikuláš, Michaela
Vallová, Nová ulica 323, 032 03 Liptovský Ján, Zuzana Majerová, Mincová 535/35, 031 05 Liptovský
Mikuláš, MUDr. Peter Civáň a MUDr. Zuzana Civáňová, obaja bytom Na Močiaroch 2110/3, 032 03
Liptovský Ján, Ing. Juraj Ondreáš, 1. mája 1959/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, Mgr. art. Simona Ondreáš
Dikaszová, Paučiná Lehota 138, 031 01 Liptovský Mikuláš, Mgr. Jaroslav Debnárik a Mgr. Katarína
Debnáriková, obaja bytom Viestova 5, 974 01 Banská Bystrica, Mgr. Juraj Filo, Nová ulica 285/15, 032 03
Liptovský Ján, Katarína Filová, Nová ulica 280/17, 032 03 Liptovský Ján v splnomocnenom zastúpení Ing.
Matúšom Chudým, Komenského 1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš - návrh na vydanie spojeného
územného a stavebného povolenia na stavbu „Spoločná kanalizačná prípojka“ na pozemkoch parcelné
číslo C KN 972/11, C KN 972/15, C KN 972/18, C KN 972/9 (E KN 302/615), C KN 972/17, C KN 972/59, C KN
972/14, C KN 3765 (E KN 3025), C KN 722/1 (E KN 278/1), C KN 836 (E KN 278/1), C KN 3721/2 (E KN 3001),
C KN 838 (E KN 278/2) katastrálne územie Liptovský Ján.

ROZHODNUTIE

( STAVEBNÉ POVOLENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA )

Obec Liptovský Ján ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, §5 odst.1 písm. a zák. č.608/2003 Z.z. o
štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, zastúpená starostom obce, prerokovala
žiadosť stavebníkov o vydanie spojeného územného a stavebného povolenia v stavebnom konaní a po
preskúmaní podľa ustanovenia §39, 39a, §66, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov v spojení s §4,10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, sa pre stavebníkov:
Vlastníkov IBV Na Močiaroch - MBA Peter Ondreáš, 1.mája 1959/23, 031 01Liptovský Mikuláš adresa
doručenia: Na Močiaroch 2111/5, 032 03 Liptovský Ján, Ing. Nadežda Ondreášová, E.F.Scherera 1408/14,
921 01 Piešťany adresa doručenia: Na Močiaroch 2111/5, 032 03 Liptovský Ján, Ing. Jozef Čajka a Ing.
Monika Čajková, obaja bytom Mincova 578/64, 031 05 Liptovský Mikuláš, Michaela Vallová, Nová ulica
323, 032 03 Liptovský Ján, Zuzana Majerová, Mincová 535/35, 031 05 Liptovský Mikuláš, MUDr. Peter
Civáň a MUDr. Zuzana Civáňová, obaja bytom Na Močiaroch 2110/3, 032 03 Liptovský Ján, Ing. Juraj
Ondreáš, 1. mája 1959/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová, Paučiná Lehota
138, 031 01 Liptovský Mikuláš, Mgr. Jaroslav Debnárik a Mgr. Katarína Debnáriková, obaja bytom
Viestova 5, 974 01 Banská Bystrica, Mgr. Juraj Filo, Nová ulica 285/15, 032 03 Liptovský Ján, Katarína
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Filová, Nová ulica 280/17, 032 03 Liptovský Ján v splnomocnenom zastúpení Ing. Matúšom Chudým,
Komenského 1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš

povoľuje
stavba „Spoločná kanalizačná prípojka“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 972/11, C KN 972/15, C KN
972/18, C KN 972/9 (E KN 302/615), C KN 972/17, C KN 972/59, C KN 972/14, C KN 3765 (E KN 3025), C KN
722/1 (E KN 278/1), C KN 836 (E KN 278/1), C KN 3721/2 (E KN 3001), C KN 838 (E KN 278/2) katastrálne
územie Liptovský Ján.
Druh a účel: inžinierska stavba, spoločná kanalizačná prípojka
Popis stavby: Účelom stavby je vybudovanie spoločnej kanalizačnej prípojky pre jestvujúce, rozostavané
a plánované rodinné domy v Liptovskom Jáne v lokalite „Na Močiaroch“. Prípojka bude pozostávať z hlavnej
vetvy „A“ DN 200mm a vedľajších vetiev DN 150mm spájajúcich jednotlivé stavby rodinných domov s hlavnou
vetvou. Je uvažované, že na prípojku sa napojí 11 rodinných domov. Miestom napojenia bude jestvujúca
splašková stoka PVC DN 300 obce Liptovský Ján, umiestnená na pozemku parcelné číslo C KN 838 (E KN
278/2). V súlade s požiadavkami investora sa prevažná časť stavby bude realizovať bezvýkopovou technológiou
mikrotunelovania. Iba cez pozemok parcelné číslo C KN 838 (E KN 278/2) pre uloženie potrubia a napojenie
potrubia na jestvujúcu stoku bude urobený otvorený pažený výkop. Kanalizačná prípojka bude slúžiť výlučne na
odvádzanie splaškových
odpadových vôd. Všetky rodinné domy sú už napojené na verejný vodovod cez certifikované meradlá.
Trasa kanalizačnej prípojky bude začínať v severnej časti pozemku parc. č. C KN 972/11 (miestna komunikácia)
bude prechádzať jeho stredom smerom na juh v dĺžke 59m, na konci komunikácie sa otočí smerom na východ
a bude kopírovať z južnej strany komunikáciu v dĺžke 91m. Ďalej bude smerovať na sever cez pozemky parc. č. C
KN 972/15 a C KN 972/18 v ich východnej časti v dĺžke 38m. Potom trasa kanalizačnej prípojky bude smerovať
na východ v dĺžke 229m popod cestu III/2340 a cez pozemky C KN 972/17, C KN 972/59, C KN 972/14, C KN
3765 (E KN 3025), C KN 722/1 (E KN 278/1), C KN 836 (E KN 278/1), C KN 3721/2 (E KN 3001). Zaústenie
kanalizačnej prípojky bude do kanalizačnej stoky na pozemku C KN 838 (E KN 278/2).
Objektová skladba povoľovanej stavby:
SO 01 Odkanalizovanie IBV Močiare
Projektovú dokumentáciu RD vypracoval:
Ing. Juraj Vavro, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0506*A*2-2, so sídlom Družstevná 2221, 031 01Liptovský
Mikuláš
Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovaným projektantom, osobou s príslušným odborným
vzdelaním zodpovedným pri projektovaní stavby za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
Spôsob využívania pozemkov: Pozemok par.č. CKN 972/11 je vedený na LV č. 2007, katastrálne územie
Liptovský Ján, druh pozemku ostatná plocha, na ktorom je postavená iná stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia. Vlastníkmi pozemku sú Ing. Jozef Čajka a Ing. Monika Čajková, obaja bytom Mincova 578/64,
Liptovský Mikuláš , v spoluvlastníckom podiely 3/8. MBA Peter Odnreáš, bytom 1. Mája 1959/23, Liptovský
Mikuláš v spoluvlastníckom podiely 1/16. Ing. Nadežda Ondreášová, bytom E.F-Scherera 1408/14, Piešťany,
v spoluvlastníckom podiely 1/16. MUDr. Peter Civáň a MUDr. Zuzana Civáňová, obaja bytom Na Močiaroch
2110/3, Liptovský Ján, v spoluvlastníckom podiely 1/8. Mgr. Zuzana Majerová, bytom Mincova 535/35, Liptovský
Mikuláš, v spoluvlastníckom podiely 1/4. Ing. Juraj Ondreáš, bytom 1. mája 1959/23, Liptovský Mikuláš a Mgr.
Simona Ondreáš Dikaszová, bytom Paučiná Lehota č.138, obaja v spoluvlastníckom pomere 1/8.
Pozemok parc. č. C KN 972/15, vedený na LV č. 1834, katastrálne územie Liptovský Ján, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, pozemok na ktorom je dvor, ktorého vlastníkmi sú v spoluvlastníckom podiely 1/1,
Jaroslav Debnárik a Mgr. Katarína Debnáriková, obaja bytom Viestová 1454/5, Banská Bystrica.
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Pozemok parc.č. C KN 972/18 je vedený na LV č. 1912, katastrálne územie Liptovský Ján, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok na ktorom je dvor, ktorého vlastníkom v celosti je Michaela
Vallová, bytom Liptovský Ján.
Pozemky parc. č. C KN 972/9 (E KN 302/615), C KN 972/17 a C KN 972/14, katastrálne územie
Liptovský Ján, druh pozemkov trvalý trávny porast a pozemok C KN 972/59, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, ktoré sú vedené na LV č. 331, ktorých vlastníkmi sú Mgr. Juraj Filo, bytom Nová ulica 285/15,
Liptovský Ján a Katarína Filová, bytom Nová ulica 280/17, Liptovský Ján, v spoluvlastníckom podiely 1/1.
Pozemky parcelné číslo C KN 972/11, C KN 972/15, C KN 972/18, C KN 972/9 (E KN 302/615), C KN
972/17, C KN 972/59, C KN 972/14 sú vo vlastníctve stavebníkov – odkanalizovania IBV Na Močiaroch.
Pozemky parc. č. C KN 3765 (E KN 3025) a C KN 3721/2 (E KN 3001) sú vedené na LV č. 1321,
katastrálne územie Liptovský Ján, druh pozemku ostatná plocha, ktorých vlastníkom je Slovenská republika
v spoluvlastníckom podiely 1/1 v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava, ktorému bol
adresovaný list 12.10.2018 o Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k podpisu, potrebnú pre
vydanie stavebného povolenia.
Pozemky parc. č. C KN 722/1 ( EKN 278/1) a C KN 836 (E KN 278/1), sú vedené na LV č. 2087,
katastrálne územie Liptovský Ján, druh pozemku orná pôda, ktorých vlastníkmi sú Jurečka Ján, Kašiaková
Ružena v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková cesta 36, Bratislava, v spoluvlastníckom podiely
14/64. Mária Chudovská, Liptovský Ján (zomr. 7.3.1962), v spoluvlastníckom podiely 1/64. Ing. Jozef Čajka a Ing.
Monika Čajková, obaja bytom Mincova 578/64, Liptovský Mikuláš, v spoluvlastníckom podiely 11/192. Jozef
Brziak, Starojánska 170, Liptovský Ján, v spoluvlastníckom podiely 4/96. Ing. Ján Paciga, PhD., bytom Na
Jankovskom 93, Liptovský Ján, v spoluvlastníckom podiely 3/16. Gejza Čáni, bytom Liptovský Ján č. 182,
v spoluvlastníckom podiely 5/40. Ing. František Moravec, bytom Jiráskova 4, Bratislava, v spoluvlastníckom
podiely 4/96.
Pozemok parc. č. C KN 838 (E KN 278/2) je vedený na LV č. 2088, katastrálne územie Liptovský Ján,
druh pozemku orná pôda, ktorého vlastníkmi sú Jurečka Ján, Kašiaková Ružena v správe Slovenského
pozemkového fondu, Búdková cesta 36, Bratislava, v spoluvlastníckom podiely 14/64. Ing. František Moravec,
bytom Jiráskova 4, Bratislava, v spoluvlastníckom podiely 34/96. Mária Chudovská, Liptovský Ján (zomr.
7.3.1962), v spoluvlastníckom podiely 1/64. Ing. Jozef Čajka a Ing. Monika Čajková, obaja bytom Mincova
578/64, Liptovský Mikuláš, v spoluvlastníckom podiely 11/192. Jozef Brziak, Starojánska 170, Liptovský Ján, v
spoluvlastníckom podiely 4/96. Ing. Ján Paciga, PhD., bytom Na Jankovskom 93, Liptovský Ján,
v spoluvlastníckom podiely 3/16.
Gejza Čáni, bytom Liptovský Ján č. 182, v spoluvlastníckom podiely 5/40.
Všetky pozemky sú umiestnené mimo zastavané územie obce Liptovský Ján.
Na pozemky C KN 972/17, C KN 972/14, EKN 278/1 a E KN 278/2 vydal Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, súhlasné stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok, na realizáciu kanalizačnej prípojky, ktorá bude
realizovaná bezvýkopovou technológiou mikrotunelovanie, pod číslom OU-LM-PLO-2019/006956-2/HRA, zo dňa
27.05.2019.
Na pozemky parc. č. C KN 722/1 (E KN 278/1), C KN 836 (E KN 278/1), C KN 838 (E KN 278/2) cez
ktoré bude prechádzať kanalizačná prípojka pre IBV Na Močiaroch sú spísané zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena, podpísaná budúcimi oprávnenými z vecného bremena v zastúpení Ing. Matúšom
Chudým, Komenského 1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš a povinnými z vecného bremena.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Vierou Gažovou, bytom Žiarská
603/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, dňa 20.09.2018.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Ing. Jozefom Čajkom a Ing.
Monikou Čajkovou, obaja bytom Mincova 578/64, 031 05 Liptovský Mikuláš, dňa 24.05.2019.
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Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Ing. Jánom Pacigom, PhD., bytom
Na Jankovskom 93, 032 03 Liptovský Ján, dňa 29.09.2018.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Ing. Františkom Moravcom, bytom
Jiráskova 4, Bratislava, dňa 28.03.2019.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Gezom Čánim, bytom ul. Nová 182,
032 03 Liptovský Ján, dňa 24.09.2018.
V zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť zmluvu
o vecnom bremene v lehote do jedného roka odo dňa kolaudácie stavby a podať návrh na vklad vecného
bremena do katastra nehnuteľnosti najneskôr do piatich rokov odo dňa kolaudácie stavby.
Na uskutočnenie stavby sa v súlade s §66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú tieto záväzné podmienky:
a) Podmienky na umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená na pozemkoch C KN 972/11, C KN 972/15, C KN 972/18, C KN 972/9 (E KN 302/615),
C KN 972/17, C KN 972/59, C KN 972/14, C KN 3765 (E KN 3025), C KN 722/1 (E KN 278/1), C KN 836 (E KN
278/1), C KN 3721/2 (E KN 3001), C KN 838 (E KN 278/2)
b) Podmienky na napojenie na inžinierske siete:
Napojenie objektu na iné inžinierske siete sa nevyžaduje.
c) Ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe a užívaní stavby, podmienky komplexnosti stavby,
podmienky pre napojenie na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- Stavba sa musí uskutočniť v súlade s overeným projektom, prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez
prechádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- V prípade, že sa na povoľované stavenisko vzťahuje nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. musí vyhovovať
minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v nich stanovených.
- Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života
alebo zdravia .
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení,
dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Zb.
o všeobecných a technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy. Na stavbe budú použité
vhodné stavebné výrobky podľa zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
- Stavba bude viditeľne označená údajmi o jej povolení, dátumu realizácie, názvom a menom stavebníka,
dodávateľa stavby, na stavbe bude po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia overená
stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Po ukončení stavebných prác bude okolie stavby upravené odstránením staveniska, rekutliváciou dotknutých
plôch, zatrávnením a výsadbou zelene. Výsadba stromov bude uskutočnená tak, aby svojim vzrastom
v budúcnosti neobmedzovali užívanie stavieb a pozemkov vlastníka a susedov aby ich rast nebol ovplyvňovaný
okolitým
prostredím napr. elektrické vedenie, hranica pozemku, oplotenie.
- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného
dohľadu v zmysle §98-104 stavebného zákona.
d) Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov
účastníkov konania:
- Nakoľko stavba bude križovať miestnu komunikáciu v správe Obce Liptovský Ján a cestu III/2340, ktorej je
správcom Správa ciest ŽSK, závod LIPTOV je potrebné pred začatím prác požiadať o vydanie rozhodnutí na
zvláštne užívanie ciest.
- Stavebník je povinný pri realizácii dbať na to , aby svojou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených
záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom, a zbytočnou prevádzkou
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stavebných mechanizmov. V prípade ich poškodenia tieto dá na svoje náklady do pôvodného stavu, pričom
škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
- Stavebný a výkopový materiál bude umiestnený len na pozemku stavby.
- Dokončenú stavbu možno v zmysle §76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Ku kolaudácii stavby je stavebník povinný predložiť, porealizačné zameranie trasy, doklad o spôsobe nakladania
so
stavebným odpadom a stavebnou suťou.
- Po ukončení stavebných prác stavebník požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
e) Dodržanie všeobecných technických predpisov na výstavbu, technických noriem na prístup a užívanie
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:
Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa stavebných a technických požiadaviek na
stavby, technické zariadenia stavby, úžitkové vlastnosti stavby, a to najmä požiarnej bezpečnosti stavby, predpisy
hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia.
f) Podrobnejšie požiadavky z hľadiska architektúry:
Stavba sa musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné
zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
g) Oznámenie mena a adresy zhotoviteľa stavby:
Stavba bude realizovaná dodávateľský. Pre uvedenú stavbu bude zhotoviteľ a stavebný dozor vybratý cez
výberové konanie. Podľa § 62 odst.1) písmeno d ) stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15
dní po skončení výberového konania. Stavbu môže uskutočňovať v zmysle §44 odst.1 stavebného zákona len
právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác.
h) Vytýčenie stavby:
Pred začatím prác je nevyhnutné zabezpečiť vytýčenie všetkých možných inžinierskych sietí v mieste prác
a zabezpečiť ich proti prípadnému poškodeniu.
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou, za
súlad
priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá stavebník.
i) Lehota ukončenia stavby
Stavba bude ukončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak stavebník
nebude môcť lehotu dodržať je povinný požiadať o jej predĺženie pred jej uplynutím.
j) Plnenie požiadaviek uplatnených v stanoviskách dotknutými orgánmi:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie:
- nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia pre uvedenú stavbu, podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej Ing. Jurajom Vavrom, autorizovaným inžinierom, ul. Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Stavba je situovaná na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2. stupeň územnej
ochrany, mimo územia NATURA 2000. 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,
- stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
- 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,
- upozorňujeme, že nie je povolené dovážať do predmetného územia zeminu z iných lokalít, ani zeminu na
úpravu terénu a podobne, kvôli možnému rozšíreniu inváznych druhov rastlín pri manipulácii so zeminou. Taktiež
nevnášať do územia nepôvodný materiál – kamenivo, dreviny a podobne,
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- pri prípadnom výrube drevín postupovať v zmysle platných právnych predpisov (zákon NR SR č.543/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov, §47, §48 resp. Zák. NR SR 32612005 Z.z. na základe toho či bude výrub potrebný
na LPF alebo mimo neho),
- po ukončení prác je potrebné dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou dotknutých plôch, s výrazným ohľadom
na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdmi mechanizmov,
- nevytvárať depóniá výkopovej zeminy vo voľnej krajine. Prípadnú zeminu z výkopov použiť na terénne úpravy,
- plochy narušené stavebnou činnosťou zrekultivovať. Pri zatrávnení použiť len miestne druhy tráv a bylín.
V zmysle § 103 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v konaniach uvedených v § 9 ods.1 písm. a) až f) považuje za
záväzné stanovisko.
Vyjadrenie nie je rozhodnutím a nenahrádza súhlas ani povolenie v zmysle zákona č.71/1967 Zb. v znení
neskorších predpisov /správny poriadok/, ani súhlas v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
/stavebný zákon/.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva:
Pri realizácii stavba vzniknú nasledovné druhy odpadov: 170506–zemina a pod. zaradené podľa Vyhlášky č.
365/2015 Z.z. ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov. Okresný úrad Liptovský 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 §108, ods. 1, písm. m zákona
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §99 ods.1 písm. b citovaného
zákona súhlasí s projektovou dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia za dodržanie nasledovných
podmienok:
- povinnosťou pôvodcu odpadu je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov,
ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie
nevyužiteľných odpadov so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Vyhláškou č.371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na
vyhovujúcej skládke,
- pri kolaudácii stavby je 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 v znení
neskorších
doplnkov sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor:
Preskúmal žiadosť, ktorú podali vlastníci IBV na Močiaroch o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej
pôdy na nepoľnohospodárske účely do jedného roka podľa §18 ods.2 zákona, a k pripravovanému zámeru vyššie
citovanej stavby v k.ú. Liptovský Ján, dáva nasledovné stanovisko:
Podľa situácie stavby vyhotovenej hlavným inžinierom Ing. Jurajom Vavrom – autorizovaný stavebný inžinier, ul.
Družstevná 2221, Liptovský Mikuláš v M 1:250, z 02/2019, mapových a evidenčných údajov o pozemkoch
priložených k žiadosti, a po zidentifikovaní záujmového územia, realizácia stavby si vyžiada záber
poľnohospodárskej pôdy /PP/ po dobu jedného roka, vrátane jej uvedenia do pôvodného stavu. Celková plocha
záberov predstavuje výmeru cca 181m poľnohospodárskej pôdy. V katastrálnom území Liptovský Ján ide o časť
pozemkov, parc. č. C-KN 972/14 prekop o výmere 24,57m, p.č. C-KN 972/17 prekop o výmere 29,88m druh
pozemku trvalý trávny porast so súhlasom vlastníka Mgr. Juraja Filu, Nová ulica 280/17, Liptovský Ján, číslo listu
vlastníctva 331. Pozemok p.č. C-KN 722 – E-KN 278/1 – druh pozemku orná pôda prekop o výmere 90,07m so
súhlasom – zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena vlastníka Viera Gažová, Žiarska 603/5,
Liptovský Mikuláš, Gejza Čáni, ul. Nová 182, Liptovský Ján, Ing. Jozef Čajka, Mincova 578/64, Liptovský Mikuláš.
List adresovaný Slovenskému pozemkovému fondu, Búdkova cesta 36, Bratislava so Zmluvou o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena k podpisu, potrebnú pre vydanie stavebného povolenia odoslaná 12.10.2018.
Pozemok parc. č. C-KN 838 – E-KN 278/2 – druh pozemku orná pôda, prekop o výmere 10m so súhlasom
vlastníkov o použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely po dobu jedného roka z dôvodu
odkanalizovania IBV Močiare bezvýkopovou technológiou – zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena vlastníka Viera Gažová, Žiarska 603/5, Liptovský Mikuláš, Gejza Čáni, ul. Nová 182, Liptovský Ján, Ing.
Jozef Čajka, Mincova 578/64, Liptovský Mikuláš.
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Na dotknutých pozemkoch v dobe vegetačného kľudu sa pred začatím bezvýkopovej technológie –
mikrotunelovaním nemusí vykonať odhumusovanie poľnohospodárskej pôdy s uložením biologickej vrstvy tak,
aby nedošlo k jej znehodnoteniu.
Stavba nemá nároky na trvalý záber PP. Predpoklad začiatku prác je jún 2019 a predpokladané vrátenie PP do
pôvodného stavu je jún 2020.
Pri odkanalizovaní IBV Močiare v k.ú. Liptovský Ján bude použitá bezvýkopová technológia na pozemkoch parc.
č. C KN 972/14, 972/17 a p.č. E KN 278/1, 278/2 o dĺžke cca 181m, k.ú. Liptovský Ján, na dobu kratšiu ako jeden
rok s vrátením PP do pôvodného stavu je potrebné:
- PP použiť len v odsúhlasenom rozsahu podľa spracovaného projektu stavby a zabezpečiť, aby pri použití
predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch. PP uviesť do
pôvodného stavu do konca júna 2020.
- ohlásiť tunajšiemu úradu ukončenie použitia PP, vrátane jej uvedenia do pôvodného stavu,
- v prípade, že ak by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP /po dobu dlhšiu ako jeden rok/
je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie podľa §17 zákona,
- prípadné poškodenú priľahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka.
Stanovisko nie je rozhodnutím v zmysle ustanovení zákona o správnom konaní.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš:
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
- navrhovaná kanalizačná prípojka križuje potrubie verejného vodovodu v našej správe. Presnú trasu verejného
vodovodu vytýčime na základe predloženej objednávky. Kontakt : Bc. Janík, tel. č. 0917 503 364,
- križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN,
- v prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach 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,
- pre zriadenie kanalizačnej prípojky je potrebné predložiť našej spoločnosti žiadosti všetkých odberateľov vody
z verejného vodovodu v lokalite IBV Močiare na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovú
dokumentáciu a ďalšie náležitosti podľa pokynov našich pracovníkov.
- v zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za účelom odpisu, kontroly,
resp. výmeny vodomeru.
Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, ( ďalej len SSD):
K požiadavke predkladáme nasledovné stanovisko:
- v predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia
a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslená orientačná trasa týchto vedení je na situačnom
výkrese ako príloha vyjadrenia (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, zelenou plnou čiarou
NN podzemné vedenia).
- 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, 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových
prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- 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 SSD Vám
na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link:
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom
pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení
príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovaní. Pred začiatkom prác v ochrannom pásme vedení VN je potrebné kontaktovať
pracovníkov SSE a.s., Oblastná kancelária údržby Liptovský Mikuláš, Peter Fiačan-vedúci, tel.č. 0907 822 067,
e-mail peter.fiacan@sse.sk, ktorý stanoví podmienky pre práce v ochrannom pásme vedení VN v zmysle Zákona
č. 251/2021 Z.z. o energetike par.36 ods.11,
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- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000,
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD
z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytvorení podzemného el.
vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka,
- 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 vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.
SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava:
V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia: STL plynovod DN 200 OCL a D 50 PE s prípojkami.
Orientačné znázornenie trás plynárenských zariadení je prílohou stanoviska. Orientačné znázornenie má
výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného
umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“:
súhlasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu, za dodržania nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 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,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných
prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú strany od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, 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,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- 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 zariadení
osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel. č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, 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 pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
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všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005, TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
Osobitné podmienky: žiadne
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Liptovský Mikuláš:
Vyjadrenie k projektu napojenia navrhovanej zástavby na verejný rozvod kanalizácie, pričom kanalizačná prípojka
bude križovať cestu III/2340 pretlakom cestného telesa v uvedenom staničení.
A. podmienky SC ŽSK pre uloženie prípojky do telesa cesty III/2340:
- kanalizačná prípojka bude križovať cestu III/2340 v ckm 2,728 pretlakom cestného telesa na parcele C KN
972/9, k. ú. Liptovský Ján – druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorú nie je založený list vlastníctva,
- v súbehu s cestou III/2340 bude uložená vpravo mimo pozemok a teleso cesty,
Majetkovým správcom cesty III/2340 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávny kraj.
Stavebný objekt je navrhnutý na osadenie do cestného telesa, po majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov pod
cestným telesom sa vlastník prípojky zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty.
B. podmienky pre realizáciu stavby podľa predloženej dokumentácie:
- štartovacia a cieľová jama budú umiestnené mimo cestný pozemok min. 1,0m od cestného telesa t.j. 1,0m od
vonkajšej hrany priekopy resp. päty svahu,
- prípadný výkopový materiál bude uložený mimo cestné teleso, vozovka cesty bude priebežne čistená,
- prípojka bude uložená v navrhovanej hĺbke-2,58m kolmo na os vozovky a do chráničky, ktorá bude presahovať
min. 1,0m za hranicu cestného pozemku,
- po položení prípojky bude cestný pozemok upravený do riadneho stavu s obnovením odvodnenia cestného
telesa,
C. všeobecné podmienky pre realizáciu stavebných prác v telese cesty:
- pracovisko na ceste bude vyznačené dopravným značením podľa projektu DZ odsúhlaseného OR PZ ODI
Liptovský Mikuláš,
- práce v telese cesty požadujeme vykonať v období apríl-september bežného roka,
- stavebník pred začatím prác v telese cesty III/2340 požiada v zmysle §-u 8, Zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách o rozhodnutie Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
ktorému predloží vyjadrenie. Bez vydania právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu a odovzdania
staveniska v stavebnom úseku cesty III/2339 nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty,
- začatie a ukončenie prác na uložení kanalizačnej prípojky do telesa cesty oznámi stavebník zástupcovi správcu
komunikácie - p. Vrbičan, tel. 0918 370 177, ktorému predloží rozhodnutie cestného správneho orgánu,
oprávňujúce zásah do telesa cesty. Zástupca SC ŽSK po ukončení prác písomne preberie miesto uloženia
kanalizačnej prípojky do cesty III/2340. Pokiaľ stavebný úsek cesty nebude po ukončení prác písomne
odovzdaný zástupcovi SC ŽSK, budú považované stavebné práce za nedokončené a záručná lehota nezačne
plynúť,
- vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty a pre vydanie stavebného
povolenia,
- pri dodržaní uvedeného súhlasíme s vydaním stavebného povolenia
- SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzáverou cesty III/2340 na čas nevyhnutne potrebný pre uloženie
prípojky do telesa cesty a vykonanie stavebných úprav cesty III/2340 po zásahu.
Upozornenie:
- odo dňa zásahu do telesa cesty do termínu písomného prevzatia stavebného úseku cesty medzi stavebníkom
a zástupcom SC ŽSK sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom. Stavebník preberá zodpovednosť za všetky
škody vzniknuté tretím osobám z titulu stavebnotechnického stavu cesty,
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- ku kolaudačnému konaniu stavby predloží stavebník stavebnému úradu „Preberací protokol o prevzatí stavby“
o odovzdaní a prevzatí stavebného úseku cesty medzi stavebníkom a SC ŽSK. Bez kladného stanoviska správcu
cesty ku stavebným úpravám cesty nebude vydané kolaudačné rozhodnutie.
Slovak Telekom, a.s., Bratislava:
Na základe žiadosti Slovak Telekom a.s., dáva nasledovné stanovisko pre záujmové územie:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú aby stavebník rešpektoval nasledovné:
- 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,
- 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 nasledujúceho bodu,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456,
- 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,
- 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 preložiť zrealizovať prekládku SEK,
- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení,
- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- 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 spoločnosti 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,
- vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/vyjadrenia . Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia,
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoré mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta
ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
- 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,
- poskytovateľ negarantuje geodetický presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie,
Dôležité upozornenie:
- od 01.01.2017 v § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť,
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aby všetky novopostavené stavby a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na
ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou
v budove a prístupovým bodom k nej.
Všeobecné podmienky:
V prípade, že zámer stavebníka, 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, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911 775186,
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou
polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného
uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123777,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich
vedomia).
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
k) Použitie vhodných stavebných výrobkov:
- Na uskutočnenie stavby je možno použiť len stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z.z. O
stavebných výrobkoch v znení neskorších noviel vhodné na použitie v stavbe.
l) Povinnosť oznámenia začatia stavby:
- Stavebník v zmysle §66 ods.2 písm. h stavebného zákona má povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie
stavby do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác.
m) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: počas konania neboli k navrhovanej stavbe podané
pripomienky ani námietky.

Odôvodnenie
Dňa 06.06.2019 podali vlastníci IBV Na Močiaroch - MBA Peter Ondreáš, 1.mája 1959/23, 031
01Liptovský Mikuláš adresa doručenia: Na Močiaroch 2111/5, 032 03 Liptovský Ján, Ing. Nadežda Ondreášová,
E.F.Scherera 1408/14, 921 01 Piešťany adresa doručenia: Na Močiaroch 2111/5, 032 03 Liptovský Ján, Ing.
Jozef Čajka a Ing. Monika Čajková, obaja bytom Mincova 578/64, 031 05 Liptovský Mikuláš, Michaela Vallová,
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Nová ulica 323, 032 03 Liptovský Ján, Zuzana Majerová, Mincová 535/35, 031 05 Liptovský Mikuláš, MUDr.
Peter Civáň a MUDr. Zuzana Civáňová, obaja bytom Na Močiaroch 2110/3, 032 03 Liptovský Ján, Ing. Juraj
Ondreáš, 1. mája 1959/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová, Paučiná Lehota 138,
031 01 Liptovský Mikuláš, Mgr. Jaroslav Debnárik a Mgr. Katarína Debnáriková, obaja bytom Viestova 5, 974 01
Banská Bystrica, Mgr. Juraj Filo, Nová ulica 285/15, 032 03 Liptovský Ján, Katarína Filová, Nová ulica 280/17,
032 03 Liptovský Ján v splnomocnenom zastúpení Ing. Matúšom Chudým, Komenského 1483/20, 031 01
Liptovský Mikuláš návrh na vydanie spojeného územného a stavebného povolenia na stavbu „Spoločná
kanalizačná prípojka“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 972/11, C KN 972/15, C KN 972/18, C KN 972/9 (E KN
302/615), C KN 972/17, C KN 972/59, C KN 972/14, C KN 3765 (E KN 3025), C KN 722/1 (E KN 278/1), C KN
836 (E KN 278/1), C KN 3721/2 (E KN 3001), C KN 838 (E KN 278/2) katastrálne územie Liptovský Ján.
Pozemok par.č. CKN 972/11 je vedený na LV č. 2007, katastrálne územie Liptovský Ján, druh pozemku
ostatná plocha, na ktorom je postavená iná stavba – cestná, vo vlastníctve stavebníkov – vlastníkov IBV Na
Močiaroch.
Pozemok parc. č. C KN 972/15, vedený na LV č. 1834, katastrálne územie Liptovský Ján, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, pozemok na ktorom je dvor, ktorého vlastníkmi sú v spoluvlastníckom podiely 1/1,
Jaroslav Debnárik a Mgr. Katarína Debnáriková, obaja bytom Viestová 1454/5, Banská Bystrica.
Pozemok parc.č. C KN 972/18 je vedený na LV č. 1912, katastrálne územie Liptovský Ján, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok na ktorom je dvor, ktorého vlastníkom v celosti je Michaela
Vallová, bytom Liptovský Ján.
Pozemky parc. č. C KN 972/9 (E KN 302/615), C KN 972/17 a C KN 972/14, katastrálne územie
Liptovský Ján, druh pozemkov trvalý trávny porast a pozemok C KN 972/59, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, ktoré sú vedené na LV č. 331, ktorých vlastníkmi sú Mgr. Juraj Filo, bytom Nová ulica 285/15,
Liptovský Ján a Katarína Filová, bytom Nová ulica 280/17, Liptovský Ján, v spoluvlastníckom podiely 1/1.
Pozemky parc. č. C KN 3765 (E KN 3025) a C KN 3721/2 (E KN 3001) sú vedené na LV č. 1321,
katastrálne územie Liptovský Ján, druh pozemku ostatná plocha, ktorých vlastníkom je Slovenská republika
v spoluvlastníckom podiely 1/1 v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava.
Pozemky parc. č. C KN 722/1 ( EKN 278/1) a C KN 836 (E KN 278/1), sú vedené na LV č. 2087,
katastrálne územie Liptovský Ján, druh pozemku orná pôda, ktorých vlastníkmi sú Jurečka Ján, Kašiaková
Ružena v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková cesta 36, Bratislava, v spoluvlastníckom podiely
14/64. Mária Chudovská, Liptovský Ján (zomr. 7.3.1962), v spoluvlastníckom podiely 1/64. Ing. Jozef Čajka a Ing.
Monika Čajková, obaja bytom Mincova 578/64, Liptovský Mikuláš, v spoluvlastníckom podiely 11/192. Jozef
Brziak, Starojánska 170, Liptovský Ján, v spoluvlastníckom podiely 4/96. Ing. Ján Paciga, PhD., bytom Na
Jankovskom 93, Liptovský Ján, v spoluvlastníckom podiely 3/16. Gejza Čáni, bytom Liptovský Ján č. 182,
v spoluvlastníckom podiely 5/40. Ing. František Moravec, bytom Jiráskova 4, Bratislava, v spoluvlastníckom
podiely 4/96.
Pozemok parc. č. C KN 838 (E KN 278/2) je vedený na LV č. 2088, katastrálne územie Liptovský Ján,
druh pozemku orná pôda, ktorého vlastníkmi sú Jurečka Ján, Kašiaková Ružena v správe Slovenského
pozemkového fondu, Búdková cesta 36, Bratislava, v spoluvlastníckom podiely 14/64. Ing. František Moravec,
bytom Jiráskova 4, Bratislava, v spoluvlastníckom podiely 34/96. Mária Chudovská, Liptovský Ján (zomr.
7.3.1962), v spoluvlastníckom podiely 1/64. Ing. Jozef Čajka a Ing. Monika Čajková, obaja bytom Mincova
578/64, Liptovský Mikuláš, v spoluvlastníckom podiely 11/192. Jozef Brziak, Starojánska 170, Liptovský Ján, v
spoluvlastníckom podiely 4/96. Ing. Ján Paciga, PhD., bytom Na Jankovskom 93, Liptovský Ján,
v spoluvlastníckom podiely 3/16. Gejza Čáni, bytom Liptovský Ján č. 182, v spoluvlastníckom podiely 5/40.
Všetky pozemky sú umiestnené mimo zastavané územie obce Liptovský Ján.
Pozemky parcelné číslo C KN 972/11, C KN 972/15, C KN 972/18, C KN 972/9 (E KN 302/615), C KN
972/17, C KN 972/59, C KN 972/14 sú vo vlastníctve stavebníkov – vlastníkov IBV Na Močiaroch.
Na pozemky parc. č. C KN 722/1 (E KN 278/1), C KN 836 (E KN 278/1), C KN 838 (E KN 278/2) cez
ktoré bude prechádzať kanalizačná prípojka pre IBV Na Močiaroch sú spísané zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena, podpísaná budúcimi oprávnenými z vecného bremena v zastúpení Ing. Matúšom
Chudým, Komenského 1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš a povinnými z vecného bremena.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Vierou Gažovou, bytom Žiarská
603/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, dňa 20.09.2018.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Ing. Jozefom Čajkom a Ing.
Monikou Čajkovou, obaja bytom Mincova 578/64, 031 05 Liptovský Mikuláš, dňa 24.05.2019.
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Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Ing. Jánom Pacigom, PhD., bytom
Na Jankovskom 93, 032 03 Liptovský Ján, dňa 29.09.2018.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Ing. Františkom Moravcom, bytom
Jiráskova 4, Bratislava, dňa 28.03.2019.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná s Gejzom Čánim, bytom ul. Nová
182, 032 03 Liptovský Ján, dňa 24.09.2018.
Stavebný úrad dňa 18.06.2019 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy
začatie spojného územného a stavebného konania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli
svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do ústneho pojednávania uskutočneného 22.07.2019. V
oznámení boli účastníci konania oboznámení v zmysle zákona §61 ods. 6, že ak svoje stanoviská neoznámia,
má sa za to, že so stavbou súhlasia.
V stanovenej lehote nik nepodal námietky voči podanému návrhu.
K stavbe sa písomne vyjadrili, podmienky boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do tohto rozhodnutia:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP, vyjadrením č. OU-LM-OSZP-2019/5774-02-CEN z 25.04.2019
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva, vyjadrením č. OU-LM-OSZP-2019/005909-02 z 26.04.2019
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, stanoviskom č. OU-LM-PLO-2019/006956-2-HRA
z 27.05.2019
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vyjadrením č. 2764/2019/MH z 25.04.2019
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina vyjadrením č. 4300085890 z 30.04.2019
- SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrením č. TD/NS/0437/2019/Hy z 04.07.2019
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Liptovský Mikuláš, vyjadrením č. 2/2019/477/tsú-180
z 07.05.2019
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrením č. 6611903258 z 06.02.2019
Dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené vyhl. č. 532/2002 Zb.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 odst.1 zák. č.
71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba
začatá.
Stavené povolenie je v zmysle §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Poučenie
Podľa §53 zákona č.71/1976 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať.
Odvolanie podľa §54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Obec
Liptovský Ján, cestou Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ulica Jána
Kalinčiaka č. 39/3, 032 03 Liptovský Ján. O odvolaní rozhodne Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej
politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné
podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Mgr. Juraj Filo v.r.
starosta
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 a §61 ods. 4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a musí byť spolu so situačným výkresom vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Vyvesené dňa: 08.08.2019

Zvesené dňa: 23.08.2019

- signed ...................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Príloha k verejnej vyhláške – situačný výkres.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 34 a § 59 stavebného zákona
stavebníci:
MBA Peter Ondreáš, 1.mája 1959/23, 031 01Liptovský Mikuláš,
adresa doručenia: Na Močiaroch 2111/5, 032 03 Liptovský Ján
Ing. Nadežda Ondreášová, E.F.Scherera 1408/14, 921 01 Piešťany
adresa doručenia: Na Močiaroch 2111/5, 032 03 Liptovský Ján
Ing. Jozef Čajka, Mincova 578/64, 031 05 Liptovský Mikuláš
Ing. Monika Čajková, Mincova 578/64, 031 05 Liptovský Mikuláš
Michaela Vallová, Nová ulica 323, 032 03 Liptovský Ján
Zuzana Majerová, Mincová 535/35, 031 05 Liptovský Mikuláš
MUDr. Peter Civáň, Na Močiaroch 2110/3, 032 03 Liptovský Ján
MUDr. Zuzana Civáňová, Na Močiaroch 2110/3, 032 03 Liptovský Ján
Ing. Juraj Ondreáš, 1. mája 1959/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová, Paučiná Lehota 138, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Jaroslav Debnárik, Viestova 5, 974 01 Banská Bystrica
Mgr. Katarína Debnáriková, Viestova 5, 974 01 Banská Bystrica
Mgr. Juraj Filo, Nová ulica 285/15, 032 03 Liptovský Ján
Katarína Filová, Nová ulica 280/17, 032 03 Liptovský Ján
v zastúpení splnomocnencom:
Ing. Matúš Chudý, Komenského 1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš
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ďalší majitelia parciel, cez ktoré pôjde stavba:
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava
Gejza Čáni, Nová ulica 182/6, 032 03 Liptovský Ján
Ing. Ján Paciga, PhD, Na Jankovskom 93, 032 03 Liptovský Ján
Okruh dedičov po Jozef Brziak, Starojánska ulica 170, 032 03 Liptovský Ján
Ing. František Moravec, Jiráskova 4, 851 01 Bratislava 5
Ing. Mária Šalingová, 059 36 Mengušovce 52
Ján Chudovský, Teplická 47, 058 01Poprad
majitelia susedných parciel:
Sylvia Puchoňová, Petzvalova 3384/16, 010 15 Žilina 15
Božena Krajčušková, Nová ulica 244, 032 03 Liptovský Ján
Vladimír Oravec, K Bažantnici 240, 277 42 Obřiství, ČR
MUDr. Oľga Kačenková, Hornická 1743, 413 01 Roudnice nad Labem, ČR
Ľubica Bušovská, Trávníky 1126/9, 683 01 Rousínov, ČR
Ing. Ľuboš Kubík, Jaseňová 3223/32, 010 07 Žilina 7
Janka Lenková, Berlínska 1679/2, 010 08 Žilina 8
Tomáš Marták, Trnavská 14, 010 08 Žilina 8
Ing. Daniel Marták, Trnavská 2996/3, 010 08 Žilina 8
MUDr. Renáta Michalová, A. Pietra 400/34, 036 01 Martin 1
Ing. arch. Juraj Císar, Popradská 793/15, 949 01 Nitra - Klokočina
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava
projektant stavby:
Ing. Juraj Vavro, ul. Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš
Na vedomie dotknutým orgánom:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- úsek štátnej ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP
- úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Stredoslovenská Distribučná a.s., Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Sprava ciest ŽSK, závod Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1146/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. č.19, 010 01 Žilina
Obec Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka č. 39/3, 032 03 Liptovský Ján

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov pol. 60 písm. g) bol zaplatený
vo výške 200,00 € v pokladni Obce Liptovský Ján.
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Príloha:
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