MĚSTO LIPTOVSKÝ MNIKULÁŠ
Ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
V L. Mikuláši dňa 17.3.2015
Číslo : SP 2014/06699-004-Le
Doložka právoplatnosti:

Stredoslovenská energetika - Bistribúcia a. s. so sídlom Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 IČO
36 442 151 zastúpený PRIVEL spol. s r. o. so sídlom Košice, Palkovičova 4
- žiadosť o stavebné povolenie stavby 6795 Liptovský Mikuláš - Areál vojska - zahustenie TS
Pod Hájom na pozemkoch 6585,1726/73,1726/71,1726/84,1726/44,1726/97 v k. ú. Liptovský
Mikuláš

STAVEBNÉ POVOLENIE
/Verejná vyhláška/

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podia § 117 v spojení s § 119 ods. 2
zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění
neskorších predpisov a § 5 písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bjvanie, prerokoval žiadosť stavebníka Stredoslovenská
energetika - Bistribúcia so sídlom Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 zastúpený PRIVEL spol. s r.
o. so sídlom Košice, Palkovičova 4 podanú dňa 5.11.2014 o vydanie stavebného povolenia na
stavbu Liptovský Mikuláš - Areál vojska - zahustenie TS Pod Hájom na pozemkoch 6585,
1726/73, 1726/71, 1726/84, 1726/44, 1726/97 v k. ú. Liptovský Mikuláš postupom podia § 61
stavebného konania a po preskúmaní žiadosti podia § 62 stavebného zákona rozhodla takto :
Stavba 6795 Liptovský Mikuláš - Areál vojska - zahustenie TS Pod Hájom na pozemkoch
6585, 1726/73, 1726/71, 1726/84, 1726/44, 1726/97 v k. ú. Liptovský Mikuláš podia § 66
stavebného zákona 66 stavebného zákona
povol'uje.
Bruh a účel stavby alebo jej změny :
Podzemná inžinierska stavba a objekt trafostanice ako stavby trvalého charakteru
Vykradené technické zariadenie elektrické skupiny A a B
Stavba káblové rozvody VN budú umiestnené na ul. Zápotockého prevažne v zelenom páse
komunikácie zasahujúce do ochranného pásma dráhy
Stavba NN káblových rozvodov a trafostanice budú umiestnené v bývalom areáli vojska.

2
Pri křižovaní komunikácie ie navrhnutý přetlak pod komunikáciou, zmysle § 43 ods. 7 písm. a)
zákona č. 251/2012 Z. z. v znění neskorších predpisov 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 m pri napatí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a
zabezpečovacej techniky. Pri křižovaní a súbehu elektrického vedenia je nutné dodržať minimálně
vzdialenosti dané STN 73 60005.
Objektová skladba:
SO 01 VN přípojka
2 x 3 x 22-AXEKVC ( AR) E 1 x 240 mm2
SO 02 Trafostanica
SO 03 NN rozvody
1-AYKY- J 3x240 +120 mm2

-

uložený v zemi, dížka trasy 215 m
22/0,4 kV -1000 kVA
uložený v zemi, dížka trasy

440 m

Kiosková trafostanica je zložená z dvoch monolitických častí : základovej vane s bočnými stěnami
a plochej střechy, bude uzemnená. Základová vaňa a bočné steny budú vyrobené
z vodonepriepustného a olejů vzdorného betonu a slúži ako záchytná vaňa oleja v případe havárie
olejového transformátora. Kompaktná kiosková trafostanica bude s transformátorovou jednotkou
1000 kVA.
1. Závazné podmienky uskutočmenia a užívania stavby :
a) ochrany zánjmov spoločnosti pri výstavbě a užívaní stavby, na komplexnost' stavby
- stavba sa musí uskutočniť v súlade s overeným projektom, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia;
případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu.
Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné zabezpečit' vytýčenie dotknutých inžinierskych
stavieb v zmysle platných stanovísk. Vykonávat' činnosti v ochranných pásmach je možné
len so súhlasom prevádzkovatePa resp. pod dohPadom pověřeného pracovníka
prevádzkovatePa.
Stavenisko musí
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osob na miesta, kde móže dójsť k ohrozeniu života alebo
zdravia a to aj připadne úplným ohradením
- byť označené ako stavenisko s uvedením potřebných údaj ov o stavbě a účastníkoch výstavby a
označenie musí byť chráněné pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitatefné a
ponechané na mieste do kolaudácie stavby
- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej ( alebo účelovej ) komunikácie na přísun stavebných
výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a stavebnými prácami nesmie byť obmedzovaný
pohyb po prifahlej komunikácií
- umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov
- umožňovat' bezpečný pohyb osob vykonávajúcich stavebné práce
- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podFa osobitných
predpisov.
Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia overená
stavebným úradom, potřebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohfadu.
V případe, že sa na povolované stavenisko vzťahuje nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. musí
vyhovovat' minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v ňom stanoveným.
Ak sa podia osobitného právneho předpisu vyžaduje na vykonáváme určitých stavebných prác
odborná kvalifikácia a zdravotná spósobilosť, móže ich vykonávat' iba fyzická osoba, ktorá má
požadovaná kvalifikáciu a zdravotnú spósobilosť
Vyžaduje sa splnenie ohlasovacej povinnosti závad na stavbě, ktoré ohrozujú bezpečnost' a zdravie.
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Stavebník je v případe nepředvídaného archeologického nálezu povinný dodržať povinnosti
v zmysle § 127 odst. 2 stavebného zákona.
b) ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujinov a právorn
chráněných záujmov účastníkov konania
Začiatok vstwpu na pozemok za účelom realizácie stavby je nntné vlastníkovi pozemku
oznámit' písomne min. 7 pracovných dní dopředu.
Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu susedných nehnutel'ností pred poškodením. V případe
poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, připadne vzniknutá škodu nahradit' podl'a
platných predpisov.
Stavebník je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby. Ku kolaudácií
stavby je stavebník povinný předložit' doklad o spósobe nakladania so stavebným odpadom
a stavebnou suťou.
Dokončená stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného
rozhodnutia.
c) dodržania všeobecných technických predpisov na výstavbu, technických noriem, na
přístup a užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- pri uskutečňovaní stavby třeba dodržiavať předpisy týkajáce stavebných a technických
požiadaviek na stavby, technické zariadenia stavby ážitkové vlastnosti stavby a to najma požiarnej
bezpečnosti stavby, předpisy hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia
- vyhl. č. 324/90Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o
ochranu zdravia osob na stavenisku.
- pri stavbě budá dodržané příslušné technické normy
d) na lehotu dokončenie stavby
Stavba bude dokončená najneskór do 2 rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. V případe
nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať o predíženie lehoty
výstavby pred jej uplynutím .
e) požiadavky uplatněné obcou a dotknutými orgánmi a to najma :
Úrad pre reguláciu sieťových odvětví, sekcia špeciálneho stavebného úřadu Bratislava
- stavba bude realizovaná v sálade s dokumentáciou overenou ÚRŽD a je přílohou tohto
stanoviska. Případné změny stavby nesmá byť realizované bez predchádzajáceho povolenia
ÚRŽD.
- realizáciou stavby nesmie byť ohrožovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného
telesa.
- stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým áčinkom spósobených prevádzkou dráhy.
- stavba v OPD musí vyhovovat' všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- po ukončete prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane povodného stavu.
- stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v záváznom stanovisku ŽSR - GR, Odboru
expertízy Bratislava č. 19303/2013/0420-2 zo dňa 28.10.2013.
- vlastník (uživatel') stavby je povinný stavbu udržiavať a prisposobovať pravidlám technickej
prevádzky železnic a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba atak, aby bol vyláčený
nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
- toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani sáhlasom na začatie prác na stavbě.
-toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.
Krajský pamiatkový úrad Žilina —ak počas stavebných prác dojde k archeologickým nálezom
hmotnej povahy napr. : objektu, kultárnej vrstvy, zvyškov starých architektár, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné ihned' ohlásit' nález Krajskému pamiatkovému áradu Žilina najneskór
na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do obhliadky Krajským
pamiatkovým áradom
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SYS L. Mikuláš
- sáhlas nenahrádza povolenie stavby, ktoré vydá příslušný stavebný árad
- pravidelné vykonávať kontrolu, údržbu a opravu transformátora
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- prevádzku a údržbu zariadenia transformačnej stanice vykonávať v súlade s pokynmi a
prevádzkovým poriadkom výrobců jednotlivých konštrukčných celkov
- realizáciou prác nesmie dójsť k negativnému vplyvu na životné prostredie dotknutého územia
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SSOH L. Mikuláš
- s odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so
zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění
neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a
s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
-pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě.
-odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdat' len oprávnenej osobě v
zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie ( zberné suroviny,
mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodněním (skládka odpadov)
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SSOPaK L. Mikuláš - pri
realizácií stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s ciel'om
predchádzať negativným vplyvom na životné prostredie - budú dodržané parametre trasovania
stavby, ako je uvedené v projektovej dokumentácií, kábel bude vedený zemou
- pri křižovaní potoka postupovat' tak, aby nedošlo k poškodeniu brehov alebo dna potoka a aby
nevznikol na toku priečny prah
- zemné práce vykonat' tak, aby po ich ukončení neboli vytvořené ryhy a nedochádzalo k pódnej
erózii. Po ukončení prác uviesť stavbou dotknuté územie do stavu ozelenenia azapojenia ploch.
K osevu použit' autochtónne druhy tráv . V případe výskytu inváznych druhov rastlín je vlastník
pozemku povinný realizovat' opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu a s takouto zeminou
nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodnit' ho na skládke odpadov
- případný nevyhnutný výrub dřevin riešiť v zmysle zákona o ochraně prírody a krajiny
- na všetkých podpěrných stípoch nadzemného elektrického vedenia na ktorých bude prebiehať
rekonštrukcia budú vykonávané technické riešenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov ( § 4 ods. 4
zákona 543/2002 Z. z.)
- nie je povolené dovážať do předmětného územia zeminu z iných lokalit, ani zeminu na úpravu
terénu a podobné, kvóli rozšíreniu inváznych druhov rastlín pri manipulácii so zeminou
- na rekultiváciu ploch rozrušených stavbou použit' len prebytočnú zeminu z výkopových prác.
Prebytočnú zeminu neuskladňovať a nezahadzovať na zatrávnených avegetáciu porastených
plochách
- nerozšiřovat' záběr ploch navrhnutých na stavebnú činnost' nad rámec vymedzený v predloženej
projektovej dokumentácií a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov
Slovenský plynárenský prtemysel - Distribúcia a. s. Bratislava
- pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP distribúcia, a. s. o presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne Na základe
objednávky adresovanej na SPP-distribúcia, a. s. Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina zabezpečí
po vzájomnej dohodě vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a. s.
- v záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a s od 1.4.2011
bezplatné vykonává prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby ktoré rozsahom
nepresiahne 1 hodinu a dlžku 100 m
- dodržať ochranné a bezpečnostně pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podl'a STN 38
6413, STN 38 6415 a zákona Č. 251/2012 Z. z., § 79 a § 80.
- zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovat' ručně min. 1,5 m na každú
stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení Pri použití
přetlaku musí byť počas zhotovenia přetlaku odkrytý plynovod tak, aby nemohlo dójsť pri
náhodnej zmene směru pretláčania k poškodeniu plynovodu
- pri obnažení, křižovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše
zariadenia, je povinnost' oznámit' tieto práce SPP - distribúcia a. s. najmenej 3 dni vopred aby
bolo možné vykonat' kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypáním či nedošlo k poškodeniu
našich sietí Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam
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- investor zodpovedá za škody na PZ spósobené nesplněním vyššie uvedených povinností vrátane
zodpovědnosti za škodu za zemný plyn ktorý unikol v dósledku poškodenia PZ. V případe
poškodenia alebo poruchy na plynárenských zariadeniach, ktoré vznikli z titulu vykonávaných
prác, budú tieto na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP - distribúcia a. s.
- pri realizácii dodržať min. vzdialenosti podFa ustanovení STN 73 6005
- v případe križovania el. přípojky a plynového potrubia dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sieti
min. 0,2 metra a kábel musí byť uložený v chráničke s presahujúcej plynovod 1,0 m na každú
stranu.
- v súbehu el. kábla a plynovodu dodržať vzdialenosť 0,6 metra medzi povrchmi sietí
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. L. Mikuláš - navrhované káblové vedenia VN a NN
podťa projektu svojimi časťami vedú v súbehu s potrubiami veřejného vodovodu a verejnej
kanalizácie a zároveň križujú tieto potrubia. Zakreslenie potrubí v situácii je orientačné. Trasy
potrubí vytýčíme pred začiatkom prác na základe predloženej objednávky.
- v trase plánovaných káblových vedení sa možu nachádzať aj vodovodné a kanalizačně přípojky
pre jednotlivépehnuteFnosti alebo vnútroareálové rozvody, ktoré nie sú v situácii zakreslené.
- križovanie káblových vedení s našimi potrubiami žiadame realizovat' v zmysle STN. V súbehu
káblov s potrubiami v našej správě žiadame dodržať ochranné pásmo, minimálně 1,5 m od
vonkajšieho pddorysného okraja potrubí. Ďalej žiadame, aby v mieste križovania bol VN kábel
uložený v chráničke, ktorá přesahuje křižované potrubia minimálně 2 m na každú stranu.
- v případe, že pri realizácii zemných káblov VN a NN dojde k poruchám na potrubiach je nutné
ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Případné poruchy budú
odstránené na náklady investora.
- ku kontrole realizovaných prác pred zásypom zemných vedení žiadame prizvať zástupcov
našej spoločnosti.
-po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitateFné pre
prostredie MicroStation).
Slovák Telekom a. s. Bratislava - existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom
a zároveň je potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 o ochraně proti rušeniu
- pri akýchkoFvek prácach, ktorými možu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia je stavebník
povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia
- pred začatím zemných prác zabezpečit' vytýčenie avyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu
- preukázateFne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou polohou PTZ
a upozornit' ich na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej
polohy na povrchu terénu a na nutnost' používania vhodného pracovného náradia vo vzdialenosti
min. 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- zhutnit' zeminu pod káblami pred jeho zakrytím
- bezodkladné oznámit' každé poškodenie PTZ
- overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami
- v případe premiestnenia telekomunikačného zariadenia je potřebné vypracovat' projektovú
dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie je potřebné podať osobitne
- podmienky ochrany TKZ budú doplněné pri vytýčení
- oznámit' ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dovodu kontroly
- odsúhlasiť zvýšenie alebo zníženie krytia telefónnych káblov
- dodržať platné předpisy podFa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení. V textovej časti
vykonávajúceho projektu
musí byť podmienka zákazu zriaďovania skládok materiálu
a zriaďovania stavebných vzorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných zariadení
- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom na základe objednávky
do troch týždňov od jej doručenia
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- v případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolVek dóvodov
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie
- žiadatel' je povinný vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateFov ostatných zariadení
umiestnených v území
f)na oznámenie měna ( názvu ) a adresy (sídla) zhotoviteFa stavby
Stavba bude realizovaná dodávatel'sky a stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia
výběrového konania oznámit' identifikačné údaje dodávatefa stavby.
I) na vytýčenie stavby
Pred začatím stavby alebo jej změny musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavieb fyzickou alebo
právnickou osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti a autorizačně
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a
kartografom.
g) povinnost' ponžitia vhodných stavebných výrobkov
Na uskutočnenie stavby možno použit' len stavebné výrobky, ktoré sú podl'a zákona č. 90/1998 Z.
z. o stavebných výrobkoch v znění neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbě
h) povinnost' na oznámit' začatie stavby
Stavebník má v zmysle § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona povinnost' oznámit' stavebnému
úřadu začatie stavby do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác.
Rozhodnutie o námietkach áčastníkov konania :
Námietkam Železnic SR vo veci ochrany dráhy
sa

vyhovuje.

Odovodnenie :
Stavebný úrad dostal dňa 5.11.2014 od Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia a. s. so
sídlom Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 zastúpenej PRIVEL spol. s r. o. so sídlom Košice,
Pálkovičova 4 žiadosť o stavebné povolenie stavby 6795 Liptovský Mikuláš - Areál vojska zahustenie TS Pod Hájom na pozemkoch 6585, 1726/73, 1726/71, 1726/84, 1726/44, 1726/97 v
k. ú. Liptovský Mikuláš. Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie č. ÚRaSP
2013/046879-04Ta zo dňa 4.11.2013.
Vlastnické alebo iné právo k pozemku
Stavba bude umiestnená na pozemkoch v zastavanom území města.
Trafostanica bude umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 1726/71, ktorý je vo vlastníctve
Leteckých opravovní Trenčín. Stavebník uzavřel zmluvu o budúcej zmluve o vecnom břemene zo
dňa 4.8.2014 a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve správným predchodcom Vojeňským
opravárenským podnikom a. s. Trenčín zo dňa 16.9.2014.
Podzemně káblové vedenie bude umiestnené pod pozemkom miestnej komunikácie KN-C 6585 a
v pozemkoch bývalého areálu vojska. Stavebný úrad v tejto časti trasy případe připustil využitie
ust. § 58 ods. 4 stavebného zákona, podl'a ktorého stavebník podzemných stavieb podliehajúcich
stavebnému zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak
ide o stavby, ktoré funkčně ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s
prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemóžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je
určený.
Pozemok pare. č. KN-C 1726/73 je vo vlastníctve KOVO VLHA Liptovský Mikuláš, s ktorým
stavebník uzavřel zmluvu o budúcej zmluve o vecnom břemene zo dňa 17.12.2014.
Pozemok pare. č. KN-C 1726/84 je vo vlastníctve TRANSLIGNUM SK s.r.o. Liptovský
Mikuláš; Volčeka Martina bytom Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/63
Volček Andrey bytom Liptovský Michal 54; Mikulíka Viktora a Tatiany bytom Liptovský
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Mikuláš, Opavská 619/2; Lauku Jaroslava a Tatiauy bytom Liptovský Hrádok, Komenského
501; Kojša Martina bytom Okoličné 413, Liptovský Mikuláš; LIPRA s.r.o. Liptovský
Mikuláš, Opavská 619/2, MT elektro s.r.o. Liptovský Mikuláš, Medze 517/20, Šimku Petra
bytom Dúbrava 341, s ktorými stavebník uzavřel zmluvu o budúcej zmluve o vecnom břemene zo
dfia 31.3.2014.
Pozemok pare. č. KN-C 1726/44 je vo vlastníctve LIPRA s.r.o. Liptovský Mikuláš, Opavská
619/2, Šimku Petra bytom Dúbrava 341, s ktorými stavebník uzavřel zmluvu o budúcej zmluve
o vecnom břemene zo dňa 31.3.2014.
Pozemok pare. č. KN-C 1726/97 je vo vlastníctve LIPRA s.r.o. Liptovský Mikuláš, Opavská
619/2, s ktorým stavebník uzavřel zmluvu o budúcej zmluve o vecnom břemene zo dňa 31.3.2014.
Okruh účastníkov konania
Pri stanovovaní okruhu účastníkov stavebného konania vychádzal stavebný úrad z ust. § 59
stavebného zákona - v konaní skúmal či móžu byť priamo dotknuté vlastnické alebo iné práva
vlastníkov pozemkov a stavieb na nich, včetne pozemkov susedných a stavieb na nich. V zmysle §
139 ods. 2 stavebného zákona sa pod pojmom susedné pozemky a stavby na nich", rozumejú
pozemky, ktoré majů spoločnú hranicu s pozemkom, ktoiý je predmetom správného konania podFa
tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Pod pojmom "susedná stavba", sa rozumie aj stavba
na takom pozemku, ktorý nemá sice spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podl'a tohto
zákona ide, ale jej užívanie móže byť navrhovanou stavbou dotknuté. Do okruhu účastníkov
konania bola zaradený stavebník, subjekty, ktoré majů k návrhu dotknutým pozemkom alebo
stavbám vlastnické alebo iné právo a vlastníci susedných pozemkov a stavieb za podmienky, že
tieto práva móžu rozhodnutím priamo dotknuté. Ďalej účastníkmi stavebného konania je projektant
v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebné konanie
V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona pri liniových stavbách stavebný úrad upovedomí
účastníkov o začatí stavebného konania veřejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli správného
orgánu a na dočasnej úradnej tabuli správného orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Pojem
liniové stavby na účely stavebného zákona je vymedzený v § 139 ods. 3 stavebného zákona. Za
liniové stavby sa v zmysle § 139 ods. 23 písm. d) stavebné zákona považujú podzemně a nadzemné
vedenia rozvodu elektřiny. Za účelom oboznámenia s predmetom rozhodnutia bola s oznámením
o začatí konania zverejnená aj situácia stavby na podklade katastrálnej mapy. Stavebný
úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústného pojednávania. Súčasne
účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil na koncentračnú zásadu konania t. z., že námietky
a pripomienky móžu uplatnit' najneskór v stanovenej lehote, inak na ne neprihliadne.
Vvhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záujmami
V zmysle § 62 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úradpreskúma najma,
a) či
dokumentácia
splňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky
územného rozhodnutia,
b) či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov,
ochrany
životného prostredia, ochrany zdravia a života
a či zodpovedá všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi
c) či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potřebného na riadne užívanie,
d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávněná na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude
uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným
dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotovitel' stavby bude určený vo výberovom konaní,
stavebník oznámi zhotovitelá stavby stavebnému úřadu do pátnástich dní po skončení výběrového
konania,
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e) či
budova
nová alebo významné obnovovaná existujúca budova je v rámci technických,
funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných
konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnovitelných
zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov
a) Pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia respektovat' obmedzenia
vyplývajúce zo všeobecne závazných právnych predpisov chrániacich veřejné záujmy a
předpokládány rozvoj územia podťa územného plánu obce. Podkladom pre vydanie rozhodnutia sú
územné plány obcí a zón. Město Liptovský Mikuláš má územný plán schválený městským
zastupitel'stvom pod č. 7/2010VZN dňa 16.12.2013. Stavba je umiestnená vo funkčnej ploché
zmiešané územie s převahou občianskej vybavenosti, kde prevládajúce funkčné využitie je
definované ako funkčné využitie formujúce typický veřejný charakter prostredia s koncentráciou
zariadení občianskej vybavenosti celoměstského a regionálneho významu vytvárajúce předpoklady
pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvatefov i návštevníkov města najma: administrativa,
zariadenia obchodu celoměstského i regionálneho významu, služieb, kultury, zábavy, zariadenia
veřejného stravovania a přechodného ubytován;a, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc.
starostlivosti, zariadenia zábavy,..., s regulativami priestorového usporiadania 4 nadzemných
podlaží, koeficient zastavanosti 0,4. Predmetná stavba je technickou vybavenosťou územia
podporujúca účel funkčného využitia územia. a nemá vplyv na zásady a regulativy priestorového
usporiadania územia. Stavba sa časťou nachádza v oehrannom pásme dráhy železničnej tratě
Košice - Žilina vžkm 255,95 až 255,96 vl'avo vsmere staničenia s najbližším přiblížením 18m
v mieste napojenia na existujúci kábel. Orgámpre stavby oehrannom pásme dráhy udělil súhlas na
vykonávanie činnosti v oehrannom pásme dráhy.
b) Návrh na vydanie stavebného povolenia bol následne posudzovaný s požiadavkami stavebného
zákona a jeho vykonávajúcich právnych predpisov a to najma vo vázbe na všeobecné technické
požiadavky. Pri posudzovaní týchto požiadaviek stavebný úrad vychádza zo žiadosti a najma
z predloženej projektovej dokumentácie. Projektanti ako osoby s příslušným odborným vzděláním
resp. oprávněním sú v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovědní za správnosť a úplnost'
vypracovania dokumentácie stavby a aj za jej realizovatel'oosť. Spracovatelia projektovej
dokumentácie sú teda viazaní zákonmi a ďalšími všeobecne závaznými právnymi predpismi a sú
povinní dbať, aby vytvořené diela nepoškodzovali ,1'udské zdravic, prírodu, kultúrne pamiatky a
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi. Stavebný úrad preto preskúmal či projektová
dokumentácia bola spracovaná oprávněnými osobami. Projektovú dokumentáciu spracoval:
Ing. Jacko Peter autorizovaný stavebný inžinier v kategorií technické, technologické a energetické
vybavenia stavieb
Stavebný úrad postupuje vo vzájomnej súčinnosti s dotknutými orgánmi nakol'ko požiadavky
osobitných právnych predpisov sú povinné škúmať orgáíiy verejnej správy, ktoré sú správnými
orgánmi chrániacim zložky životného prostredia a iné osobitné záujmy. Tieto posudzujú podklady
rozhodnutia aj z hFadiska, či negativné účinky stavby a jej zariadenia neprekračujú limity
stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy chránia. Požiadavky na verejnú dopravnú a
technickú infraštruktúru riešili vlastníci sietí a zariadení technického vybavenia územia. Předložené
stanoviská dotknutých orgánov nie sú zamietavé. Dotknuté ořgány vydávajú pre postupy podl'a
stavebného zákona stanoviská, ktoré sú závazným podkladom pre potřeby spávnych konáni podle
stavebného zákona. Stanoviská, ktoré uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a
požiadavky z nich vyplývajúce boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu
stavby.
'• >;
K stavbě sa vyjádřili:
Město L. Mikuláš stanoviskom č. ZPB-2013/O4651-OO2/POR zo dňa 14.8.2013, ÚRSO
Bratislava stanoviskom č. 11 504/2013-S4/S-Mt zo dňa 6.12.2013, KPÚ Žilina stanoviskom č.
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KPUZA-2015/6050-2/119916/FUR zo dňa 23.2.2015, OR HZZ L. Mikuláš stanoviskom č. ORHZLMI-591/2014 zo dňa 16.8.2013, OÚ OSŽP úsek ŠSOH L. Mikuláš stanoviskom č. 2013/01801002/Ja zo dňa 26.8.2013, OÚ OS ŽP úsek ŠSOKaP L. Mikuláš stanoviskom č. A2013/799002VIT zo dňa 27.8.2013, OÚ OSŽP úsek ŠVS L. Mikuláš stanoviskom č. OU-LM-OSŽP-ŠVS2014/0579-002/Li zo dňa 19.2.2014,
LVS L. Mikuláš stanoviskom č. 1953/2013/Img.Še zo dňa
5.6.2013, Slovák Telecom Bratislava stanoviskom č. 13-22115033-LM zo dňa 30.5.2013, MO
SNMV SR B. Bystrica stanoviskom č. ASMdpS-1-431/2013 zo dňa 27.5.2013, ORANGE B.
Bystrica stanoviskom č. BB-1054/2013 zo dňa 8.7.2013, Energotel Žilina stanoviskom č.
ET/MM13/308 zo dňa 27.5.2013, SPP-B Bratislava stanoviskom TD/642/ZA/AŠ/2013 zo dňa
29.5.2013, IMAFEX L. Mikuláš stanoviskom č. JP/VY-6121213 zo dňa 11.6.2013, ALCONET
L. Mikuláš stamoviskom č. Privel/27052013 zo (Jna 27.5.2013, ŽSR Bratislava stanoviskom č.
19303/2013/0420-2 zo dňa 28.10.2013, ŽSR Žilina stanoviskom č. 18-331/2013/SEE-TO/7a08
zo dňa 16.9.2013 a 989/2013/SŽTS/404/2al6 zo dňa 17.9.2013 a 433/SOZT/2013-Ex zo dňa
13.9.2013, TŮV SUD B. Bystrica odborným stanoviskom č. 1345/40/13/FT/IS/E zo dňa
18.12.2013 *
š.
Stavebný úrad posudzoval či předložená projektová dokumentácia má obsahové náležitosti určené
vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Táto
vykonávacia vyhláška k stavebnému zákonu stanovuje obsah návrhov na vydanie rozhodnutí podFa
stavebného zákona a rozsah a obsah dokumentácie, ktorú k nim třeba přiložit'. V navrhnutom
riešení stavby je nutné preukázať splnenie náležitostí z hl'adiska dodržania příslušných
všeobecných
požiadaviek na výstavbu a pod.. Podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu, ktorými sú požiadavky na územnotechnické riešenie výstavby,
požiadavky na stavebnotechnické riešenie stavby a požiadavky na účelové riešenie stavby
stanovuje vyhláška č. 532/2002 Z. z..
Stavebnotechnické požiadavky
Stavebno technické požiadavky sa odvíjajú od základných požiadaviek na bezpečnost' a vlastnosti
stavieb. Stavebné konštrukcie a stavebné prvky sa musia navrhnúť a zhotovit' tak, aby vyhovovali
požiadavkám na mechanickú odolnost' a stabilitu, požiarnej bezpečnosti, ochraně zdravia osob a
zvierat, zdravých životných podmienok a životného prostredia, ochrany proti hluku a vibráciám,
bezpečnosti pri užívám, úspoře energie a tepelnej ochrany.
V zmysle § 14 až 21 vyhl. č. 532/2002 Z. z. - stavebné konštrukcie a stavebné prvky sa musia
navrhnúť a zhotovit' tak, aby vyhovovali požiadavkám na :
a) mechanickú odolnost'a stabilitu
b) požiarnej bezpečnosti
c) ochranu zdravia osob a zvierat, zdravých životných podmienok a životného prostredia
d) ochranu proti hluku a vibráciám
e) bezpečnosti pri užívaní
f) úsporu energie a tepelnej ochrany
za ktorých splnenie zodpovedá projektant.
c) Stavba nevyžaduje budovanie podmieňujúcich stavieb technického vybavenia územia.
d) pokial' v čase stavebného konania ešte nie je známy zhotovitel' stavby, pretože jeho výběr sa
uskutoční bud' podl'a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo podl'a Obchodného
zákonníka ( obchodná veřejná súťaž ), stavebný úrad stavbu povolí s podmienkou, že stavebník mu
zhotovitel'a oznámi do 15 dní od ukončenia výběrového konania
e) V zmysle § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
v znění neskorších predpisov sa postupy a opatrenia nevzťahujú na priemyselné stavby, dielne a
nebytové pol'nohospodárske budovy s nízkou spotřebou energie apreto sa tepelnotechnické
posúdenie budovy trafostanice nevyžadovalo.
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Posúdenie vyjádření účastníkov konania a ich námietok
Železnice SR, oblastné riaditďstvo, sekcia elektrotechniky- a energetiky Žilina uplatnili
námietky
- dodržať všetkých platných technických noriem a dozor zo strany SEE pri výkopových prácach v
blízkosti VN 6 kV vedenia AYKCY 3x35 mm2, ktoré sa nachádza v blízkosti naspojkovania
povolovaného VN vedenia linky L 296
- požiadať o přesné vytýčenie je potřebné si objednat' na hore uvedenej adrese.
-stavebník upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie, o začatí stavebných prác najmenej
15 dní vopred.
- stavebník okamžité ohlási každé poškodenie zariadenia v správě OR Žilina Sekcia EE (
elektrodispečer t.č.0911 490 002).
Železnice SR, generálne riaditďstvo, odbor expertíz, Bratislava uplatnili námietky
- riešiť ochranu podzemných kábelových vedení ( 6kV ) v správě OR Žilina, SEE ( respektovat'
ochr. pásma trás káblov ŽSR, trasy ponechat' vol'né - přístupné ). Případné změny stavby, alebo jej
situovania je potřebné vopred prejednať s ŽSR - OR Žilina
- pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej
stavby u ŽSR-OR Žilina, SEE Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR
musia byť vykonané ručně za
dozoru správců podzemných vedení
- stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala
dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy
- stavebník je povinný realizovat' stavbu a vykonat' opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená
železničná prevádzka.
- skládky stavebného materiálu, resp odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovat' mimo
pozemku ŽSR
- stavebník si nebude nárokovat' úpravy zo strany ŽSR v případe negativných účinkov dráhy na
stavbu
Súhrne stanovisko nenahrádza rozhodnutie Úřadu pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava pre
udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy,
ktorým stavebný úrad vyhověl, nakoFko stavba sa časťou nachádza v ochrannom pásme dráhy.
Dalšie podklady
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj :
- plná moc pre zástupců zo dňa 29.5.2013
- list vlastníctva č. 6673, 7805, 7843, kópia z katastrálnej mapy pre obec a k. ú. Liptovský
Mikuláš zo dňa 3.12.2014
- doklad o zaplatení správného poplatku zo dňa 5.11.2014
Závěrečné zhrnutie
Předložená žiadosť bola preskúmaná z hladísk uvedených v § 62, 63 stavebného zákona. Pri
posudzovaní žiadosti stavebný úrad dospěl k závěru, že stavba po splnění uložených opatření
bude rešpektovať požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov. ETskutočnenie stavby odsúhlasili
najma orgán ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy asprávcovia sietí technického
vybavenia územia. Rozhodnutie nebolo závislé na vydaní stavebných povolení podmieňujúcich
stavebných objektov. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia nie je v rozpore so stanoviskami
vydanými dotknutými orgánmi. Návrh je v súlade s ustanoveniami požiadaviek na výstavbu
stanovených vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad vyhodnotil
podklady a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené veřejné záujmy chráněné
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stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy
účastníkov konania.
K uvedenému závěru dospěl na základe skúmania v spolupráci s dotknutými orgánmi
spolupósobiacimi v konaní a zabezpečujúcimi záujmy spoločnosti na úseku svojich špeciálnych
predpisov, ktoré sú aj v priamom vzťahu so súkromnými záujmami fyzických osob. Stavebný úrad
nemohol vydať kladné rozhodnutie bez súčinnosti dotknutých orgánov, nakol'ko je ich
stanoviskami viazaný. Všeobecné právo a nárok na to, aby stavba vyhovovala požiadavkám
stavebného práva a súvisiacim špeciálnym predpisom, je v konaní zabezpečovaná dotknutými
orgánmi, bez ktorých súhlasu nemohol stavebný úrad stavebné povolenie vydať Stavebný úrad v
priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnost',
nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaf stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť ( § 52 zákona
č. 71/1967 Zb. ). Stavebník je povinný zabezpečit' si vyznačenie doložky právoplatnosti na jeho
vyhotovení stavebného povolenia.
Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 stavebného zákona právně závazné pre právnych
nástupcov účastníkov konania.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podfa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na áradnej tabulí správného orgánu z dóvodu líniovej stavby
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úřadu a uverejnením na svojom webovom
sídle na internete. Toto rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom obcí na ich úradných tabuliach
spósobom v mieste obvyklým Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správný orgán
zveřejňuje písomnosť súčasne aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete alebo
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabulí na mieste, ktorého sa týka. Podfa §
25 odst. zákona č. 71/1967Zb. v znění neskorších predpisov sa do lehoty sa nezapočítává deň, keď •
došlo ku skutečnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty připadne na sobotu alebo na deň
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
Poučenie :
Podfa § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov proti
tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia na město Liptovský
Mikuláš prostredníctvom Spoločného úřadu územného rozhodovania stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši. O podanom odvolaní rozhoduje Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej
politiky Žilina. Toto rozhodnutie je preskúmatefné súdom až po vyčerpám riadnych opravných
prostriedkov.

příloha : situácia stavbou dotknutého územ i a
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Potvrdemie o doručení verejmej vyhlášky :

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MĚSTSKÝ ÚRAD
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
14-1
^

Úradná tabul'a správného orgánu
Vyvesené dňa..4S--03-- 2015 Zvesené dňa -.2..".0Á:..2.015

/

/^_
)
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Obdržia:
PRIVEL spol. s r. o. Palkovičova 4, 040 01 Košice
Město L. Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 L. Mikuláš
Letecké opravovne Trenčín a. s. Legionářská 160, 911 04 Trenčín
LIPRA s. r. o. Opavská 619/2, 031 01 L. Mikuláš
TRANSLIGNUM SK s.r.o. Zápotockého 1228, 031 01 L. Mikuláš
MT elektro s.r.o. Medze 517/20, 031 01 L. Mikuláš
Volček Martin Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/63, 031 01 L. Mikuláš
Volček Andrea, 034 83 L. Michal 54
Mikulík Viktor, Opavská 619/2, 031 01 L. Mikuláš
Mikulíková Tatiana, Opavská 619/2, 031 01 L. Mikuláš
Lauko Jaroslav, Komenského 501, 033 01 L. Hrádok
Láuková Tatiana, Komenského 501, 033 01 L. Hrádok
Kojš Martin, Okoličné 413, 031 01 L. Mikuláš
KOVO - VLHA s.r.o. Zápotockého 4605, 031 01 L. Mikuláš
Simko Peter, 032 12 Dúbrava 341
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Projektant Ing. Jacko Peter, Palkovičova 4, 040 01 Košice
Na vedomie :
Městský úrad odd. DŽP, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš
Dopravny úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Krajský Pamiatkový úrad,, Mariánské námestie 19,10 01 Žilina
Okresné riaditel'stvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditelov 1, 031 01 L. Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 05 L. Mikuláš
Slovenský plynárenský priemysel - D a. s. Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, , ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
Krajské riaditel'stvo PZ, Timravy 17, 974 01 Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR správa nehnutel'ného majetku a výstavby 974 01 B. Bystrica
Tcom a. s. Bajkalská 28, 825 13Bratislava
IMAFEX spol. s r. o. Belopotockého 4, 031 011. Mikuláš
Energotel a. s., Jána Milca44, 010 01 Žilina

1666/6 757

f.\ // /'/

, \ 7229/411.
H676/24/ \

..<1674/1.
1666/5

•,1666/1

' /676/i^> \ó-tx

\/>\/

/

<

>

'229/34

XK//

KáBlová spojka Visi 7

X 1677/2.

f

xistujúci kabel vŇ[
\
a preruš(
\ \
a naspojkuje káblovými
spojkami VN'\ \ \

4677/2
1677/10

^%\1666/SV

\

72297410

1676/5

7229/21

>4676/8
1677/11
4677/3.

722^7375

0_

1676/9

Í&76/S

V,.

J677/6,

\ 1677715

4681/6/
/
\

1678/3

168Í73

1726/72
OBJEKTOVÁ SKLADBA:
—

——

SO 02 Trafostanica TS

\d/X N
V \<i68U/lV
X X/

SO 01 VN přípojka pre'

SO 03 NN rozvody

X

1726/21

68774

1726/92

c s'\\
1
KW^Ý/Á".
'

/

Skli - DIN 00 WQ/4 P2

1726/24

/
\v/ 1726/71
(šlová kiósková
trafostanica
prieBežná, EH8-100(ÉW>
vonkájšie rozměry (dxsxv

1726/8J/'

726/12

3^x2,59Jm)

a

n J.726/17

1726/83.
1687/2

v / 1726/7 ^ ^

1.726/19

f< 1726/15
0§Rč.4
/
<$JR5.2^DIN,

li-OiN.OQ W0/4TZ

726/7,

Rozvodné siete: 3 AC, 22000V, 50Hz,IT (p
3/PEN AC 50Hz, 420V/242\
1/N/PE AC 50Hz, 420/242V,
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v:
v inŠtaláciách s menovitým striedavym napSt
pred dotykom živých častí (51. 8.2.1):
- ochrana krytom
- ochrana zábranou
- ochrana překážkou
- ochrana umiestnením mimo dosahu
v případe dotyku neživých častí (51. 8.3) :
- uzemněním (podl'a kapitoly 10)
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie na
-Základná ochrana (ochrana pred priamy
Podl'a přílohy A STN 33 2000-4-41:
- A,1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábrany alebo kryty
- Ochrana pri poruche (ochrana pred nep
- Ochranné uzemnenie a ochranné pos]
- Samočinné odpojenie pri poruche 51.

/priveLo,.*r.\
\
\

1726/71

'1726/94,

Palkovičova 4
04001 KOŠICE

Navrhol:

Ing. Peter Jacko

Vypracoval:

Ing. Tomáš Vasil'

/
//

17B&/8Í

x

X\

Kontroloval

Ing. Vladimír šimanský

Investor

Stredoslovenská energe

Miesto stavby:

Liptovský Mikuláš

H726/43\ >
1726/14

.726/76

1726/68
1726/18

