Obec Svätý Kríž
Obecný úradě. 152, 032 11 Svätý Kríž
V Liptovskom Mikuláši: 02.12.2021
Číslo: MsÚ/ÚR a SP/2021/5075-5íFBo
Navrhovateľ:
Vrbica
Nábrežie, ičo:
OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31 380 415 v zastúpení spoloěnosti REAL Inginiering, 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský
Mikuláš Staré Mesto, ICO: 44 039 701
—

—

—

Návrh na vydanie rozbodnutia o umiestnení stavby:
Linka na drveníe odpadov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Vrbica
Nábrežie, ICO: 31 380 415 v zastúpení spoloěnosti REAL Ingiuiering, 1.mája 697/26, 031
01 Liptovský Mikuláš Staré Mesto, ICO: 44 039 701 podal dňa 09.07.2021 na Spoločný
obecný úrad úzenmého rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby‘ Linka na drvenie odpadov ‘ na pozemkoch KNC 2815/3 a KN-C 2815/9 v k.ú. Svátý Krĺž. Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.
—

—

—

117 zák. č. 50/1976 Zb.
Obec Svatý Kríž ako príslušný stavebný úrad podľa
neskorších predpisov a
v
znení
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
o zmene a doplnení niektorých zákonov a 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné pláriovartie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval návrh s účastníkmi konania a
dotknutými orgánmi postupom podľa * 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa 37 a
38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil
námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe výsledkov tohto konania podľa * 39 a 39a zák. Č. 50/1976 Zb. o úzenmom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie

o

umiestnení

stavby

Linka na drvenie odpadov “na pozernkoch KN-C 2815/3 a KN-C 2815/9 v k.ú.
Svätý Kríž, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu
tohto rozhodnutia
Druh a účel predmetu územného rozhodnutia: Priemyselná budova
Popis predmetu úzcmného rozhodnutia:
Jestvujúci výrobný areál navrhovateľa sa nachádza juhozápadne cca 850 m od okraja
obce Svatý Kríž. Predmetná stavba bude umiestnená v jestvujúcom oplotenom areáli rozmeru
820m x I SOm. Predmetný oplotený areál je napojený jestvujúcou účelovou spevnenou
betónovou komunikáciou dlžky cca 600 m na hlavnú cestu č. 1/18. V predmetnorn areáli sú
jestvujúce spevnené betónové komunikácie až po navrhovanú stavbu umiestnenú v
juhovýchodnom rohu areálu. Do areálu je privedená elektrická energia cez jestvujúcu
trafostanicu. V okolí navrhovanej stavby nie sú žiadne zastavané plochy.
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Spoločnost‘ OZO, a. s. je prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie odpadu.
Učelom projektovej dokumentácie je zvýšenie kapacity zhodnocovania ostatných odpadov o
18 100 t/rok to je na 23 000 t/rok, ěo si vyžiada rozšírenie jestvujúcej spracovateľskej linky o
nové zariadenie na drvenie a triedenie odpadu. V technologickom zariadení sa ‘vykonáva
pretriedenie ostatných odpadov spósobom odseparovania kovov, biologicky rozložiteľných
odpadov, ľabkých Častí odpadov na báze textilu, papiera, plastov, dreva či kompozitných
materiálov pre ďalšie materiálové a energetické zhodnotenie v externých firmách.
Cieľom je tiež vytvoriť tecbiickú kapacitu k zabezpečeniu plnenia požiadavky zákona
Č. 460/20 19 Z. z., ktorý novelizuje zákoně. 79/201 5 Z. z. o odpadoch.
Objektová skladba prcdmctu úzcmného rozhodnutia:
Stavebné obj ektv
Hala Linka na drvenie odpadov
SO 101
SO 102
Vonkajšia skládka odpadov
Spevnená plocha
SO 103
SO 104
PrípojkaNN
SO 105
Dažd‘ová kanalizácia
Satne
SO 106
Automatická
tlaková stanica
SO 107
Prevádzkové súbory:
DPS 101.01.01 Linka na drvenie odpadov
DPS 101.01.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

Spůsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:
parc. Č. KN-C 2815/3v k.ú. Svätý Kríž je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
parc. Č. KN-C 2815/9v k.ú. Svätý Kríž je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
Súhlas na vyňatie půdy z PPF: nie je potrebný

—

—

-

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa podl‘a
stavebného zákona a vyhlášky 532/2002 Z.z. určujú tieto podmicnky:

39 a

39a

polohopisné a výškové umiestnenie stavby:
Umiestnenie stavebných objektov bude realizované podľa zakreslenia v projektovej
dokumentácii a v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súěasf tohto
rozhodnutia.
Navrhované rozšírenie je umiestnené v rámci areálu spoloČnosti OZO, as., v
katastrálnom území obce Svätý Kríž.
-

architektonické a urbanistické:
SO 101 Hala Linka na drvenie odpadov
jedno-lodná halas rozponom lode 12,0 m a vzdialenost‘ou nosných rámov 4,0 m
výškové umiestnenie je naviazané na j estvujúcu vnútro-areálovú komunikáciu
Pódorysné rozmery:
14,20 m
x
50,20 m
14,20 m
x
20,00 m
Zastavaná plocha:
996,80 m2
Vnútomá (svetlá) výška objektu:
5,5 m x 7,6 m
Výška objektu:
+8,000 m od ±0,000 m
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—

—

—

SO 102 Vonkajšia skládka odpadov
obvodové steny skládky sú navrhované zo ŽB prefabrikátov tvaru T
229,00 m2
Zastavaná plocha:

—

SO 106 Šatne
budú umiestnené vjestvujúcom stavebnom objekte, ktorý bol uvedený do prevádzky
v roku 1988
jedná sa ojednopodlažný murovaný objekt rozmerov 31,80 m x 9,20 rn, ktorý
momentálne nie je v prevádzke
v predmetnom objekte je navrhovaná čiastočná rekonštrukcia a stavebné úpravy
šatne sú navrhované pre šest‘ pracovníkov (mužov)
v rámci stavebných úprav vzniknú miestnosti : šatňa mužov, umyváreň muži, WC muži,
denná miestnosť muži, spojovacia chodba

—

—

—

—

—

napojcnie na komunikačnú sieť:
Predmetný oplotený areál je napojený jestvujúcou účelovou spevnenou betónovou
komunikáciou dlžky cca 600 m na hlavnú cestu č. 1/18. V predmetnom areáli sú jestvujúce
spevnené betónové komunikácie až po navrhovanú stavbu umiestnenú vjuhovýchodnom rohu
areálu.
-

SO 103 Spevnené plochy
ce[ková výmera spevnených plóch v areálije 1355,00 m2
výmera spevnenej plochy SO 103 je 1126,00 m2
spevnená plocha je navrhovaná ako betónová v zložení : cementový betón, mechanicky
spevnené kamenivo, štrkodrvina, podložie
odvodnenie navrhovanej nepriepustnej spevnenej plochy je navrhované cez štyri dvomé
vpuste zaústené do dažďovej kanalizácie (SO 104)

—

—

—

—

napojenic na sicte technického vybavenia:
V rámci výstavby budú vybudované nové siete technického zariadenia. Trasy sietí
a prípojok sú zakreslené vo výkrese koordinačnej situácie, ktorý tvorí neoddelitel‘nú súčasf
tohto rozhodnutia o umiestnení stavby.
-

SO 104 PrípojkaNN
navrhovaná nová prípojka NN pre napojenie haly na elektrickú energiu
nový prívod sa zrealizuje zjestvujúcej trafostanice, ktorá je umiestnená v rohu areálu
celková dlžkaprípojkyje 128 m

—

—

SO 105 Dažďová kanalizácia
v dotknutej časti areálu nie je vybudovaná dažďová kanalizácia
účelom stavebného objektu je zabezpečiť odvedenie:
dažd‘ových (zaolejovaných) vód zo spevnenej plochy o výmere 1355 m2
dažďových vód zo strechy o výmere 996,80 m2
dažd‘ové vody zo spevnených plóch budú vedené cez odlučovač ropných látok (ORt) do
vsakovacieho zariadenia
dažďové vody zo strechy budú vedené priamo do vsakovacieho zariadenia

—

—

-

-

—

—

3 /9

SO 107 Automatická tlaková stanica
skladba automatickej tlakovej stanice: stavebný objekt, technologické vystrojenie čerpacej
stanice, ovládanie a riadenie
stavebná časť pozostáva:
podzemná akumulačná železobetónová nádrž objem 5 m2
nadzemriý objekt strojovne umiestnený v priemyselne vyrábanom kontajnery rozmeru
3,6 m x 2,8 m

—

—

-

-

požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a
zo STN:
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost‘ stavieb spoločné ustanovenia
STN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb obsadenie obj ektov osobami
STN 73 0873 Požiame vodovody
Vyhl.č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost‘ pri výstavbe a pri
užívaní stavby.
Zákon 330/96 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zák.č.158/2011 Z.z., v
úplnom znení z.z. 367/200 1 Z.z.
Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášku 374/1990 Zb. a dbat‘ na ochranu zdravia osöb na
stavenisku
-

—

podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva súhlasí vo vyjadrení č. OU-LM-OSZP-2021/006562002 zo dňa 03.06.2021 za dodržania nasledovných podmienok:
1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladaf v súlade s
odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
platnou legislatívou v
dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdat‘ len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka
odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ priestor na dočasné zhromažďovanie
odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spósobom. ktorý nebude ohrozovaf životné prostredie
alebo odpad zo staveniska hned‘ odvážať.
4. Prevádzkovateľ musí plnit‘ povinnosti, ktoré mu ako držiteľovi odpadu vyplývajú z platnej
legislatívy v odpadovom hospodárstve.
-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátaej
vodnej správy súhlasí vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2021/006484-002 zo dňa 06.07.2021:
Z hFadiska ochrany vodných pomerov máme nasledovné pripomienky:
1. Stavba je navrhnutá v ochrannom pásme drobného vodného toku a z toho dóvodu
požadujeme súhlas správca vodného toku s umiestnením stavby.
2. Ak nemá stavebník platné povolenie na odber podzemnej vody, požiada tunajší orgán
štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vád v zmysle *21 ods. I písm. b)
vodného zákona č. 3 64/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov povolenie na
odber podzemných vád.
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3. Odpadové vody akumulované v žumpe zneškodňovat‘ odvozom do ČOV a na výzvu
obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vód,
najviac za posledně dva roky. Odvoz odpadových vód móže vykonávat‘ len
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného
predpisu ( 36 ods. 4 zákona č. 3 64/2004 Z.z. o vodách).
Regionálny úrad vcrejného zdravotníctva, so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul.
Stúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš v záväznom stanovisku č. 2021/00762-02/136MUDr. Hudák zo dňa 31.05.2021.
Zvýšenie kapacity zhodnocovania ostatných odpadov (OP) si vyžiada rozšírenie
úcej
spracovateľskej linky o nové zariadenie na drvenie a triedenie odpadu. V
j estvuj
teclmologickom zariadení sa vykonáva pretriedenie OP spósobom odseparovania kovov,
biologicky rozložiteľných odpadov, ľahkých častí odpadov na báze textilu, papiera, plastov,
dreva alebo kompozitných materiálov pre ďalšie materiálové a energetické zhodnotenie.
Rozmer navrhovaného hlavného objektu je 14,2 x 50,2 m, 14,2 x 20,0 m. Max.
vnútomá svetlá výška objektu 5,5 až ‘7,6 m. Dispozičně ide o jednolodnú halu s rozponom
lode 12,0 m a vzdialenosfou nosných rámov 4,0 m.
Obvodové steny vonkajšej skládky odpadov budú tvorené zo železobetónových
prefabrikátov tvaru T, celková výmera spevnených plóch vrátane vonkajšej skládky
odpadov je 1355 m2, výmera spevnenej plochy SO 03 Spevnená plocha je 1126 m
Spevnená plocha je navrhnutá ako betónová. Dažďové vody zo spevnených plóch budú
odvedené cez odlučovač ropných látok ORL do vsakovacieho zariadenia, ktoré pozostáva
zo vsakovacieho systému blokov a preplachovacích šachiet.
Šatne budú umiestnené v jestvujúcom póvodnom stavebnom objekte o rozmeroch
31,8 x 9,2 m, ktorý je tě. neprevádzkovaný. V objekte sa bude realizovaf čiastoěná
rekonštrukcia a stavebné úpravy potrebné na vytvorenie šatní. Satne sú navrhované pre 6
pracovníkov mužov. V rámci rekonštrukcie a stavebných úprav budú vytvorené šatňa
mužov, umyváreň muži, WC muži, denitá miestnosť muži, spojovacia chodba.
Rekonštruovaná bude existujúca splašková kanalizácia, vnútomé rozvody úžitkovej vody,
Wc, pisoár, umývadá, nové povrchové
dodané budú nové zariaďovacie predmety ZTI
úpravy stien, omietky, keramické obklady a nátery, nové podlahy, dlažby, dvere, šatňové
skrinky, nové vybavenie dennej miestnosti (chladnička, stól, stohčky), nový výdajník
barelovej pitnej vody v demiej miestnosti.
Vetranie priestorov šatní a wc bude prirodzené existujúcimi oknami. Vykurovanie
všetkých priestorov bude el. konvektormi. Ako zdroj úžitkovej vody bude slúžiť jestvujúca
studňa. V studni je umiestnená automatická vodáreň s filtrom, ktorá bude repasovaná.
Splaškové vody budú zaústené do jestvujúcej žumpy.
Kapacita jestvujúcej prevádzky zhodnocovania OP je v súčasnosti 4900 t/rok počas
jednozmennej prevádzky. Prevádzka je tvorená spracovatel‘skou linkou a priľahlou
manipulačnou plochou, ktorá je rozdelená na kóje. Kóje sú označené druhom odpadu a
rozdelené pre vstupné odpady, vytriedené a upravené odpady. Linka je umiestnená pod
celtovým prestrešením.
Odpady sú do areálu dopravované zvozovými autami, odpad sa ručne triedi na
kovové, drevené, prípadne betónové súčasti a potom je nakladačom dávkovaný do
spracovateľskej linky, ktorá pozostáva zo sústavy drvičov a triedičov, pomocou ktorých je
triedený na rózne frakcie. Jednotlivé frakcie sú skladované vo vonkajších priestoroch a
pripravené k odvozu na ďalšie spracovanie. Konečný produkt
podrvený odpad je
využiteľný ako druhotná surovina s vysokou výhrevnost‘ou.
—

-
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Jeho hlavnou zožkou sú textilné látky, vlákna, papier, zmesové plasty, drevené
materiály, ktoré sa upravia na frakciu veľkosti max. 60 mm. Získaná druhotná surovina má
podobnú výhrevnosf ako uhlie alebo drevo. Bude slúžiť ako palivo pre cementárne alebo v
priemysle.
Pre zlepšenie pracovného prostredia a zvýšenia kapacity spracovania odpadov o
18100 t/rok bude realizovaná výstavba nove] budovy a rozšírenie linky o zariadenia na
drvenie odpadu. Miesto jestvujúceho rotačného triediča bude inštalovaný IMT Separátor 80
a miesto drviča Lindner Micromat MS 2000 bude inštMovaný výkonnejší drvič EIMA WPL
2500. Pre dosialmutie celkovej kapacity 23000 t/rok sa predpokladá zmena prevádzky z
jednozmeimej na dvojzmennú.
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina pod č. 4300146947 zo dňa 15.06.2021:
SSD s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD: nenachádzajú
jednoúčelové
2.Pripojenie na el. energiu bude riešené z TSĺdubrava-rasel.zavody
zariadenie. 3..Pripoieníe linky na drvenie odpadu bude riešené z el. inštalácie OM
9315920- meranie elektriny bude umiestnené TS.
2. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrálane RE si realizuje
žiadateľ na vlastně náklady, (odberatel‘ov majetok)
3. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred
požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a
odbomej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z
odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonorn č. 124/2006
Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového
rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný kedykoľvek predložit‘ na vyžiadanie zo strany
SSD k nahliadnutiu v súlade s * 39 ods. 9 Zákona o energetike.
4. Další stupeň PD požadujeme predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s.
-

SyP š.p. Piešťany, Odštepný závod Piešťany pod Č. CS SVP OZ PN 4483/2021/02, CZ
17463/210/2021 zo dňa 28.05.2021 dáva nasledovné stanovisko:
Danou lokalitou preteká neupravený vodný tok Cermnik, hydrologické číslo poradia: 42 1-02, číslo v správcovstve: 407v správe naše] organizácie.
Ochranné pásmo vodného toku je v zmysle SIN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 4,0 m
od reálnej brehovej čiary.
Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú
voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vvlievala do priľahlého územia.
V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné srnvanie objektov, zmena reliéfu
fažbou, navážkami, manipu]ácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných
inžinierskych sietí.
Požadujeme navrhovanú stavbu umiestnit‘ za ochranné pásmo vodného toku.
S odvádzanítn dažďových vád zo strechy objektu do vsakovacieho zariadenia súhtasínie
bez zásadných pripomienok.
Na navrhovanej spevnenej ploche budú uskladňované materiály, ktoré podl‘a predloženej
PD nepatria rnedzi nebezpečný odpad. Avšak z důvodu ochrany kvality podzemných vád,
keďže nie je možné garantovat‘ zloženie uloženého odpadu, žiadame vody z povrchového
odtoku z manipulačnej plochy a vorikajšej sldádky S0-102 zachytávaf v akumulačnej
nádrži a vyvážať na COV.
-

-

-

-

-

-

-
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-

-

S navrhovaným odlučovačom ropných látok nesúhlasíme, keďže v prfpade odvádzania
vód do akumulačnej nádrže je jeho osadenie bezpredmetné.
Další stupeň PD v zmysle vyššie uvedených podmienok žiadame predložiť na
odsúhlasenie našej organizácii.
k návrhu na vydanie úzcmného rozhodnutia sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod Č. OÚ
LM-OSZP-2021/006562-002 zo dňa 03.06.202 1
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod Č. OU-LM-OSZP-202 1/006422-004 zo dňa
24.06.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2021/009236-002 ZO dňa
09.09.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP
202 1/006484-002 ZO dňa 06.07.202 1
SVP š.p. Piešťany, Odštepný závod Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 4483/2021/02, CZ
17463/210/2021 zo dňa 28.05.2021
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, pod č.
ORHZ-LM2-2021/000443-002 ZO dňa 10.06.202 1
Regionálny úrad verejného zdravotnfctva, so sídom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova
36, 031 80 Liptovský Mikuláš v závämom stanovisku Č. 2021/00762-02/136-MUDr.
Hudák zo dňa 3 1.05.2021
Stredoslovenská distribučná a.s. Zilina pod č. 4300146947 zo dňa 15.06.2021
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Platnost‘ rozhodnutia o umiestnení stavby:
Toto rozhodnutie platí v zmysle
40 ods. 1 stavebného zákona dva roky od
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosf, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť
o stavebné povolenie.
Uzenmé rozhodnutie je v zmysle
40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre
právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov úzeniného konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
neboli predložené žiadne námietky
-

Odůvodnenie:
Navrhovateľ OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vrbica
Nábrežie, ICO: 31 380 415 v zastúpení spoločnosti REAL Inginiering, 1 .mája 697/26, 031 01
Liptovský Mikuláš
Staré Mesto, ICO: 44 039 701 podal dňa 09.07.2021 na Spoločný
obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Linka na drvenie odpadov‘ na pozemkoch KJ‘4-C
2815/3 a KN-C 2815/9 v k.ú. Svätý Kríž. Uvedeným dňom bob Začaté územné konanie.
—

—

‘
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V zmysle 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnon-i poriadku
v znení neskorších predpisov bola zverejnená žiadosť na stavbu vo vzt‘ahu ku ktorej sa
uskutočnilo zist‘ovaeie konanie podt‘a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov, táto žiadosť je zverejnená po celú dobu
trvania konania.
Stavebný úrad dňa 16.09.2021 formou verejnej vyhlášky oznámil podľa *36 ods.1
stavebného zákona začatie úzeniného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Učastníci
konania mohli uplatniť svoje námietky do 14.10.2021, kedy bob vykonané miestae šetrenie,
inak sa na ne neprihliada. V stanovenom termíne neboli uplatnené námietky a pripomienky.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa *37 stavebného zákona a
zistil, že jej umiestnenie odpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje. ani životné prostredie neohrozuje.
Umiestnenie stavby nie je v rozpore so záujmanii obce Svätý Kríž. Obec Svatý Kríž
nemá vypracovaný územný plán obce. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu podľa * 47 a * 48 stavebného zákona.
Vlastníetvo:
list vlastníctva Č. 261 v k.ú. Svatý Kríž overený na portáli OVERSI.GOV.SK
súhlas vlastníka pozemku JURKY-HAYTON s.r.o., zo dňa 01.07.2021

—

—

—

Poplatok:
Správny poplatok v zmysle zákona ě. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov:
pol. Č. 59 písm. a) ods. 2 = 100.00 ‚-eur x 4 = 400 ‚-eur.
Poučenie:
Podľa * 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať. Odvolanie podľa * 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podaním na obec Svätý Kríž prostredníctvom Spoločného obecného
úradu úzetnného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Stúrova 1989/41 Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
A.Kmet‘a 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných proslriedkov
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Dušan Matejka ml.
starosta obce Svätý Kríž
Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s
podmienkami územného rozhodnutia.
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Doručuje sa
vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje
formou verejnej vyhlášky

—

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a
42 ods. 2 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svätý
Kríž. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené
aj mým spůsobom v micste obvyklým, najmA na internete, v miestnom rozhlase, tlaČi
alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
Obec Svätý Kríž, č. 152, 032 11 Svatý Kríž
OR HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 41 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP úseky SSOH, SVS,
Ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,
Odštepný závod Piešfany, Nábrežie Ivana Krasku Č. 3/834, 921 80 Piešťany
Stredoslovenská distribuČná a.s. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši,
ul. Stúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
—

—

—

—

—

—

—

—

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Oznámené mým spósobom (webové sídlo)

dňa‘
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