MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
_o
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2016/04823-05/Šar
Liptovský Mikuláš: 26.09.2016

Navrhovatel': Stredoslovenská energetika - Distribúeia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, (IČO: 36 442 151) v zastúpení Marek Michtalík, Sídlisko Západ
1053/51, 028 01 Trstená
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Liptovský Mikuláš - Liptovská
Ondrašová - NNK pre IBV Galko".

ROZHODNUTIE
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovatel' Stredoslovenská energetika - Distribúeia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, (IČO: 36 442 151) v zastúpení Marek Michtalík, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01
Trstená podal dňa 06.07.2016 a doplnil dňa 20.09.2016 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania a stavebného poriadku vLiptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" .na
pozemkoch - liniová stavba k. ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté územné
konanie.
Město Liptovský Mikuláš, zastúpené primátorom města ako příslušný stavebný úrad podl'a
§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších
predpisov (stavebný zákon) a § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie posúdil předložený návrh podl'a § 35 až 38 stavebného
zákona, zosúladil stánoviská uplatněné dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia
účastníkov konania.
Na základe tohto posúdenia podl'a §39, §39a ods.l a 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) vydává

• rozhodnutie o umiestnení stavby
„Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" na pozemkoch - liniová
stavba k. ú. Liptovská Ondrašová tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvoří
neoddelitéFnú súčasť tohto rozhodnutia.
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Druh, účel a popis územného rozhodnutia:
Podzemná inžinierskastavba trvalého charakteru.
Stavba sa nachádza v intraviláne města Liptovský Mikuláš, katastrálnom území Liptovská
Ondrašová. Dóvodom stavby je rozšírenie existujúcej zemnej siete NN za účelom zabezpečenia
dodávky elektrickej energie pre nových odberatefov. Navrhované rozšírenie NN siete
předpokládá pripojenie novým káblovým vedením , z vývodu existujúcej trafostanice TS
212/ts/ondrasova_prefa štyroch. navrhovaných istiacich skrífi pre plánovanú EBV Galko.
Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia)
Stavebné objekty:
• SO 01 NNK pre EBV Galko
Druhy a parcelně čísla pozemkov podl'a KN a sposob doterajšieho využitia pozemkov:
- ostatné plochy, trvalé trávné porasty, omá póda.
Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko
k připravovanému záměru na poFnohospodárskej pode pod č. OU-LM-PLO-2016/008864-2/IVA
zo dňa 17.08.2016.
Pre umiestnenie a projektová přípravu stavby sa určuiú tieto podmienkv:
Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na za bezpečen ie starostlivosti o životné
prostredie:
- Požiadavky vyplývajúce z chráněných území a ochranných pásiem boli uplatněné
v stanoviskách správcov inžinierskych sietí.
Polohové a výškové umiestnenie stavby:
- Navrhovaná stavba bude umiestnená v hraniciach zastávaného územia města Liptovský
Mikuláš, miestnej časti Liptovská Ondrašová, na pozemkoch pare. č. KN-C 856/1, 854/2,
856/6, 867/2, 868/13, 868/1, 879/9, 878/3, 878/4, 879/6, 873 k. ú. Liptovská Ondrašová.
- Trasa navrhovaného NN káblového vedenia bude vedená káblom AYKY-J
3Bx240+120mm2
od
miesta
napojenia
v existujúcej
trafostanici
TS
212/ts/ondrasova_prefa do nových štyroch istiacich pilierových skříň č. 1201,1202, 1203,
1204 v celkovej dížke cca 290,0 m.
Architektonické a urbanistické riešenie:
- Navrhovaná stavba nebude mať žiadny negativny vplyv na životné prostredie. Jedná sa
o nevýrobnú funkciu, nebudú vznikat' žiadne odpady, ani odpadové vody.
- Na predpokladanom mieste umiestnenia stavby sa nenachádzajú stromy ani okrasné
kríky, preto nebude potřebný výrub.
Napojenie na komunikačnú sieť:
- Napojenie na komunikáciu nie je riešené, nakofko sa jedná o podzemnú inžiniersku
stavbu. Přístup na miesto stavby bude zo štátnej cesty 11/584.
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Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:
- Križovanie, resp. súbehy s inžinierskymi sieťami budú riešené v zmysle priestorovej
normy STN 73 6005 a súvisiacich predpisov.
- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o Vytýčenie všetkých podzemných
inžinierskych sietí, ktoré móžu byť předmětnou stavbou dotknuté.
- V případe sposobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osob túto uhradiť podFa
platných právnych predpisov a všetky novo vzniknuté škody uviesť do póvodného stavu.
- Dodržať příslušné bezpečnostné předpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác,
vrátane zabezpečenia pešieho přístupu k jednotlivým nehnuteFnostiam.
Požiadavky vyplývajúce z chráněných území alebo ochranných pásiem:
- Dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonóv.
- V zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z . o energetike je ochranné pásmo vonkajšieho
podzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od
krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napatí do 110 kV vrátane vedenia
riadiacej, regulačnej a zabezpečovacej techniky. Pri křižovaní asúbehu elektrického
vedenia je nutné dodržať minimálně vzdialenosti dané STN 73 6005.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva vo vyjádření pod č. OU-LM-OSZP-2016/007982-002-MA zo dna
:
18.07.2016: ,
Súhlasí s předloženou projektovou dokumentáciou a s vydáním územného rozhodnutia pre
navrhovaná stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
1. Sodpádmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby sa bude nakladať vsúlade splatnou
legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o spósobe naloženia sodpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbě a ich odovzdaní oprávnenej osobě.
3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdat' len oprávnenej
osobě v zmysle „zákona o odpadoch", pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnptenie
pred zneškodněním.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania
vplyvov na ŽP vo vyjádření pod č. OU-LM-OSZP-2016/7981-002-Ku zo dňa 21.07.2016:
Voči vydaniu územného rozhodnutia na navrhovaná stavbu nemá námietky.
Navrhovaná stavba sa nachádza na území, kde platí podFa zákona č. 543/2002 Z., z.
o ochraně přírody a krajiny vznp. prvý stupeň územnej ochrany. ZpohFadu záujmov
chráněných zákonom o ochraně prírody a krajiny správný orgán požaduje:
© počas realizácie stavby používat' mechanizmy v dobrom technickom stave s
zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia
© v případe úniku škodlivých látok realizovat' opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do
vody, pódy a horninového prostredia
® všetky vzniknuté odpady likvidovat' v zmysle platnej legislativy a po ukončení prác uviesť
terén do póvodného stavu
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® případný nevyhnutný výrub
v zmysle §-u 47 ods.3 a §-u 48 zákona
riešiť č. 543/2002 Z. z.
o ochraně prírody a krajiny v znp.
Okresný úřad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vo
vyjádření pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2016/007984-002/Li zo dňa 06.07.2016:
Z hFadiska vodohospodářského s realizáciou navrhovanej stavby súhlasíme.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina vo vyjádření pod č. 7103000-16-A-0170
zo dňa 06.07.2016:
S navrhovanou stavbou súhlasí bez pripomienok.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod
ě. 3712/2016/MH zo dna 11.07.2016:
S předloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami.
1. Vzáujmovom území stavby sa nachádza potrubie verejnej kanalizácie vnášej správě.
Presnú trasu vytýčíme na základe predloženej objednávky.
2. Pri výstavbě žiadame dodržať pásmo ochrany verejnej kanalizácie v zmysle zákona
č. 442/2002 Z. z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú
stranu.
3. V případe, že pri realizácii dojde k poruchám na potrubiach vnášej správě, žiadame ich
bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Případné poruchy budú odstránené na
náklady investora.
4. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizývať zástupcov našej
spoločnosti, inak nebudeme súhHsiť skolaudáciou stavby. Kontakt - Ing. Hán 0908
916 580.
5. Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potřebu PD skutočného vyhotovenia
a geodetické zameranie aj vdigitálnej formě v tvare *.dgn (čitatefné pre prostredie
MicroStation).
Město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta vo vyjádření zo dňa 29.07.2016:
Navrhovaná stavba sa podfa platného územného plánu města Liptovský Mikuláš
súčinnosťou dňom 1.1.2011 nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s převahou
rodinných domov" iba v úseku od istiacej skrine č. 1203 po istiacu skriňu č. 1204. Ostatná
časť navrhovanej trasy od novej istiacej skrine č. 1202 po existujúcu TS 212 sa nachádza
v urbanistickom bloku „územie výrobno-obslužných areálov".
S navrhovanou trasou zemného káblového vedenia NN súhlasí za předpokladu, že
plánovaná výstavby bude respektovat' územný plán města Liptovský Mikuláš. Zároveň
upozorňuje na skutočnosť, že predmetné územie je v záplavovom území.
Slovák Telekom, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. 6611615742 zo dňa 10.06.2016:
V záujmovom území nedojde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK)
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGISLOVAKIA, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochraně proti
rušeniu.
- 2.Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření,
v případe změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak
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uvedené parcelně číslo vžiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podl'a bodu 3.
- 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre
ktorý podal uvedená žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sietí : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk,
+421 44 4328456.
- 4. V případe ak na Vami definovanom území vžiadosti ovyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potřebné zo strany žiadatefa zabezpečit' nadzemná sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podl'a § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znění.
- 6. Žiadatef móže vyjadrenie použit' iba na účel, pre ktoiý mu bolo vystavené. Žiadatef nie
je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- 7. Žiadatefa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojiť nehnutefnosť na
telekomunikačná sieť úložným vedením, je potřebné do projektu doplniť aj
telekomunikačná přípojku.
Krajský pamiatkový úrad Žilina v záváznom stanovisku pod č. KPUZA-2016/169922/60936/FUR zo dňa 09.08.2016:
- Z hfadiska záujmov chráněných pamiatkovým zákonom KPIJ uplatňuje následovně
požiadavky:
• Ak počas stavebných prác dojde k akémukoIVek archeologickému nálezu hmotnej
povahy, napr. objektu, kultárnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému
pamiatkovému úřadu Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení
a ponechať ho bez změny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Podfa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní astavebnom poriadku v znění neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon") v případe zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí
nálezca alebo osoba zodpovědná za vykonáváme prác ihned' ohlásiť nález krajskému
pamiatkovému úřadu. Nález sa musí ponechať bez změny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborné spósobilou osobou. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia
na záchranu nálezu, najma zabezpečit' ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu, pokiaf o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohodě s krajským
pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže vyzdvihnúť a premiestniť z póvodného
miesta a z nálezových súvislostí iba oprávněná osoba metodami archeologického
výskumu.
- Krajský pamiatkový úrad toto závazné stanovisko vydal z hfadiska záujmov chráněných
pamiatkovým zákonom a je závazným stanoviskom podfa zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov.
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V sůlade s § 44a pamiatkového zákona závazné stanovisko podl'a § 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.
Okresně riaditePstvo HaZZ Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. ORHZ-LMI-567/2016 zo
dňa 29.07=2016:
- K navrhovanej stavbě nemá pripomienky.
- V zmysle § 1 ods. 2 písm. f) bod 9 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní stavieb v znění
neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby - dial'kové a miestne
rozvody elektřiny, stožiare atelevízne káblové rozvody, t. j. nevypracovává sa riešenie
protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ztohto dóvodu příslušný orgán vykonávajúci ŠPD
nevydává k takýmto stavbám stanoviská.
SPP - distribácia, a.s., Bratislava vo vyjádření pod ě. TD/111l/ZA/AŠ/2016 zo dňa
28.06.2016:
- Sáhlasí s vydáním územného rozhodnutia na navrhovanú stavbu bez pripomienok.
- V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správě SPP-D, a.s. nenachádzajú.
Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku Banská Bystrica v stanovisku pod
č. AMdpS-1-1265/2016 zo dňa 09.08.2016:
S navrhovanou stavbou podl'a priloženej projektovej dokumentácie súhlasf bez pripomienok.
- V navrhovanej trase NN vedenia sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
- Upozorňujem však na skutočnosť, že na ulici Matúškova sa nachádza podzemné
telekomunikačné vedenie vojenskej správy. V případe styku zabezpečiť jeho vytýčenie.
- Ak dojde k změnám alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia
stavebným úradom, je potřebné požiadať o nové závazné stanovisko.
Qkresný árad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor v stanovisku pod č. OU-LMPLO-2016/008864-2/IVA zo dňa 17.08.2016:
- K vydaniu územného rozhodnutia nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany
PP.
- Pred zahájením stavebného konania kpredmetnej stavbě požiadať tunajší úrad ovydanie
stanoviska podfa §-u 18 ods. 2 zákona k použitiu pol'nohospodárskej pódy na
nepol'nohospodárske účely na čas kratší ako 1 rok.
- K žiadosti žiadame doložit':
a/upresnenie výměry dočasného odňatia PP použitej na výstavbu, PD stavby pre stavebné
povolenie, doloženie originálov mapových aevidenčných údajov výstavbou dotknutých
pozemkov,
b/ vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
c/ bilanciu skrývky humusového horizontu pol'nohospodárskej pódy
Vyhradenie podrobnějších podkladov, alebo projektovej dokumentácie:
- Pred realizáciou stavby je potřebné vytýčit' podzemné vedenia.
- Ostatné podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sú
uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.
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K návrhu sa vyjádřili:
Okresný úrad ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Liptovský Mikuláš zo dňa
18.07.2016; Okresný úrad ŽP, úsek štátnej správy ochrany přírody a krajiny, Liptovský Mikuláš
zo dňa 21.07.2016; Okresný úrad ŽP, úsek štátnej vodnej správy Liptovský Mikuláš zo dňa
06.07.2016; Slovák Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 10.06.2016; SPP - distribúcia, a.s.,
Bratislava zo dňa 28.06.2016; Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský
Mikuláš zo dňa 29.07.2016; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa
11.07.2016; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica zo dňa
09.08.2016; město Liptovský Mikuláš, ÚHA zo dňa 29.07.2016; SSE -Distribúcia, a.s., Žilina zo
dňa 06.07.2016; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 09.08.2016; Okresný úrad, pozemkový
a lesný odbor Liptovský Mikuláš zo dňa 17.08.2016.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konánia:
- neboli, vznesené.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosť
O Sla T tulív

Odóvodnenie:
Navrhovatel' Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, (IČO: 36 442 151) v zastúpení Marek Michtalík, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01
Trstená podal dňa 06.07.2016 a doplnil dňa 19.09.2016 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodóvania. a stavebného poriadku vLiptovskom Mikuláši návrh na vydanie rózhodnutia
o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" na
pozemkoch - liniová stavba k. ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté územné
konanie.
Stavebný úrad po obdržaní a posúdení žiadosti o územné rozhodnutie výzvou pod č. MsU/ÚR
a SP 2016/04823-02/Šar zo dňa 13.07.2016 vyzval navrhovatel'a na doplnenie dokladov a
zároveň podl'á § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do doby .ich doplnenia
územné konaňie preřušil rozhodnutím pod č. MsÚ/ÚR a SP 2016/04823-03/Šar dňa 13.07.2016.
Stavebný úrad. po doplnění návrhu oznámil podl'a § 36 stavebného zákona dňa 08.08.2016
začatié územného konania veřejnou vyhláškou všetkým známým účastriíkom konahia a
dotknutým orgánom anariadil ústné pojednáváme spojené smiestnym zisťovaním, ktoré sa
konalo 06,09.2016.. Súčasne ich upozornil, že účastníci konania možu svoje námietky uplatniť
najneskór pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, na neskór podané pripomienky a
námietky nebude prihliadnuté. K návrhu neboli podané námietky.Stanoviská,. .ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté
do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zákona a žistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hl'adiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrožuje. Trasa navrhovanej líniovej stavby nie
je v rozpore súzemným plánom města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením
městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť
bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa
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16.12.2010 s ůčinnosťou dňom 1.1.2011 vznení zmien adoplnkov.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podfa vyhl.
č. 532/2002 Z.z.
Vlastnfctvo preukázané: výpisom zLV č. 5223 k. ů. Liptovská Ondrašová zo dňa 16.02.2016;
výpisom z LV č. 4835 k. ú. Liptovská Ondrašová zo dňa 10.06.2016; výpisom z LV č. 5635 k. ú.
Liptovská Ondrašová zo dňa 10.06.2016; výpisom z LV č. 5219 zo dňa 10.06.2016; výpisom
z LV č. 5188 zo dňa 5188; písomnými súhlasmi vlastníkov pozemkov.

Poučenie:
PodFa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať. Odvolanie podfa § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného
úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja
Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je
preskúmatel'né súdom.

Ing. Já
cháč, PhD.
primátor města Liptovský Mikuláš

Správný poplatok v zmýsle zákona č. 145/1995 Zb. v znění nesk. predpisov:
pol. č.59 písm. a) ods.2 - 100,00 €

Příloha pre navrhovateFa:
Grafická příloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddeliteFnou přílohou územného
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podťa § 42 ods. 2 stavebného zákona v
znění neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
áradnej tabuli města Liptovský Mikuláš a sáčasne zverejnené iným sposobom v mieste
obvyklým v sálade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/67Zb. o správnonu konaní v znění neskorších
predpisov. Posledný den 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

Zvesené dňa: ..1.8. "10."..2016

Vyvesené dňa: ..".3..".]®."

Zverejnené iným

sposobom:
/EoTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MĚSTSKÝ ÚRAD
a
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/t^/

1
/

m
'
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby '

Doručuje sa
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v
zastápení Marek Michtalík, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená
Ing. Rudolf Galko, Za vodou 119/41, 031 01 Liptovský Mikuláš - IFanovo
Ing. Danica Jančíková, J. Dudu 1980/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Anna Spodniaková, Medze 477/5, 031 05 Liptovská Ondrašová
Ingrid Jančulová, Račianska 1510/33, 831 02 Bratislava - Nové Město
Ing. Vladimíra Laurenčíková, Mlynarovičova 2452/5, 851 03 Bratislava - Petržalka
Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová, Liptovská Ondrašová, 031 05 Liptovský
Mikuláš
Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov. a stavieb a osoby, ktoré majů
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnické a iné práva k týmto pozemkom
a stavbám móžu byť konáním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4
stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úřadu bude vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli tunajšieho úřadu a na intemetovej stránke.

Na vedomie
Město Liptovský Mikuláš, útvar hl. architekta města, "Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti oŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš
OR Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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Navrhovaná stavba:
Technický návrh:

Lipt Mikuláš / Lipt. Ondrašová - NNk pre IBV Galko
LM 9477

TECHNICKÉ RIEŠENIE
Navrhované rozšírenie NN siete předpokládá připojit' z vývodu FU5 existujúcej trafostanice TS
212/ts/ondrasova_prefa novým zemným NN káblovým vedením AYKY-J 3Bx240+120mmz nové istiace pilierové skrine
1-PRIS4.1 č.1201, trasa cca 144m. 2-PRIS7.2 č.1202, trasa cca 51m, 3-PRIS5.1 č.1203, trasa cca 45m a 4-PRIS5.1 č.1204,
trasa cca 50m. Novo vybudované istiace skrine přepojit' medzi sebou novým zemným káblom NN AYKY 3Bx24Q+120mmz.
Všetky istiace skrine zapojiť podia jednopólovej schémy, výkres 02 - Zapojenie PR1S.
Každú novo osadenú istiacu pilierovú skriňu uzemnit' pomocou zemniacej pásoviny FeZn 30x4mm, uloženej vo
, výkope spolu s káblom. Uzemnenie skrine Rz < 15 Ohm. Kábel popod miestnu komunikáciu uložit' do chráničky
•s/ FXKVR90mm, mimo miestnej komunikácie kábel položit' do káblového lóžka podia sprievodného výkresu č.03 - "Uloženie
" káblov". Nad takto uložený kábel sa položí výstražná folia PVC červenej farby.
TRASA NOVÝCH VEDENÍ
Celková nového NN kábla AYKY-J 3Bx24G+120mm2 je cca 290m.
STAVEBNE OBJEKTY
1-PRIS4.1 č.1201
2-PRIS7.2 č.1202
3-PRIS5.1 č.1203
4-PRIS5.1 č.1204

-

Istiaca skriňa HASMA SR4.1
Istiaca skriňa HASMA SR7.2
Istiaca skriňa HASMA SR5.1
Istiaca skriňa HASMA SR5.1

DINOO VV 1/3 P2 IP2X
DINO VV 2/4 P2 IP2X
DINOO VV 1/4 P2 1P2X
DINOO VV 1/4 P2IP2X

ELEKTRICKÁ S1EŤ NN - 3 PEN ~ 5QHZ 3X400/230 V TNC
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podra požiadaviem STN 33 2000 4-41
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálně} prevádzke
- ochrana izolováním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi
Ochrana před úrazom elektrickým prúdom při poruche

- ochrana samočinným odpojením napájania
- ochrana použitím zariadeni triedy ochrany II alebo rovnocennou izoáciou

Celý projekt je chráněný autorským zákonom. Akákofvek manipulácia s nim vyžaduje súhlas autora projektu.
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