
OBEC BOBROVEC

Bobrovec č.90, 032 21 Bobrovec
Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/02569-03/ESar Liptovský Mikuláš: 28.02.2018

Stavebník: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Chodník Demänová - SO 02 Verejné osvetlenie“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš podal dňa 26.01.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Chodník 
Demänová - SO 02 Verejné osvetlenie“ na pozemkoch pare. č. KN-C 547/18, 547/49, 547/81, 
869/1 (KN-E 206/999), 869/2 (KN-E 206/99) a 869/8 - líniová stavba k. ú. Demänová, na 
ktorú bolo vydané územné rozhodnutie obcou Bobrovec pod č. MsÚ/ÚR a SP 2017/07867- 
03/ESar zo dňa 09.01.2018.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojení s § 119 ods. 3 zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po 
preskúmaní podľa ustanovenia § 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:

stavba „Chodník Demänová - SO 02 Verejné osvetlenie“ na pozemkoch pare. č. KN-C 
547/18, 547/49, 547/81, 869/1 (KN-E 206/999), 869/2 (KN-E 206/99) a 869/8 - líniová stavba 
k. ú. Demänová sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje.

Druh a účel povoľovanej stavby: inžinierska stavba

Popis stavby:
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh verejného osvetlenia nového chodníka v úseku 

mestskej časti Demänová, po pravej strane popri štátnej ceste 11/584 Liptovský Mikuláš - 
Demänovská Dolina. Oporné body verejného osvetlenia budú umiestnené medzi chodníkom 
a oplotením priľahlých nehnuteľností. Trasa je vedená od križovatky ul. Široká po ulicu 
Mlynisko.
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Ide o návrh prvkov vonkajšieho osvetlenia - káblov a stožiarov so svietidlami - priestor bude 
osvetlený deviatimi osvetľovacími stožiarmi s LED zdrojmi. Napájacím bodom pre osvetlovacie 
stožiare bude bod verejného osvetlenia na betónovom stĺpe na Širokej ulici s ovládaním 
a meraním spolu s pôvodnou vetvou VO. Dĺžka trasy verejného osvetlenia je cca 262 m.

Objektová skladba povoľovanej stavby: 
SO 02 Verejné osvetlenie

Technické údaje stavby:
- 9 ks stožiarových sietidiel na osvetľovacích typových stožiaroch výšky 5 m
- dĺžka verejného osvetlenia je cca 262 m, vedené káblom CYKY-J 5x6 mm2

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF: 
- nie je potrebný.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ján Zvolenský - je to odborne spôsobilá osoba, ktorá zodpovedá za správnosť a úplnosť 
projektovej dokumentácie.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- Podzemné elektro vedenie - napojenie sa zrealizuje z pôvodného rozvodu VO na betónovom 
stĺpe na Širokej ulici, pri dome s. č. 171 na pozemku pare. č. KN-C 547/18 k. ú. Demänová. 
Jednotlivé navrhované stožiare sa prepoja káblom CYKY-J 5x6 mm2.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, dodržať :
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona a osobitných predpisov, upravujúce 
požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy.
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia
Vyhl. č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavby.
Zákon NR SR č. 124/2006 Z . z. - O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
Vyhl. MŽP SR 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.
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Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím 
lehoty výstavby ojej predĺženie.

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia § 62 odst.l, písm. 
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný 
oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych 
predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska 
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z 
hľadiska architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe 
/§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/,
- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD,
- na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby,
- na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa 
odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, 
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a 
dátum stavebného povolenia,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS 
odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup na susedné pozemky,
- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné 
finančné náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné 
odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
- pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia 
existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta.
- dodržať ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu,
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach 
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností,

komunikácie,
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- odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu 
susedných nehnuteľností,
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného 
zákona.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
S navrhovanou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D, a. s.: nachádzajú.
2. Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. 
Odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v istiacej skrinke 
SPP2, ktorá bude umiestnená na podpernom bode v majetku SSE-D, a. s. pri dome č. 171.
3. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x25 Ampér, 
charakteristika B.
4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN 
a zákona č. 251/2012 Z. z. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám 
zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto 
vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.
5. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny(ďalej RE), umiestnený 
na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku, bude vyhotovený káblom min. AYKY - 
J4Bxl6 mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom 
ističi pred meraním (plombovateľná časť).
6. Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste
-2m vedľa podperného bodu. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej STN EN 61439- 1 
až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné 
podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný 
priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C 
na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na 
elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba 
v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete n našej 
internetovej stránke www.sse-d.sk.
7. Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť so SSE-
D pripojovaciu zmluvu a vybudovať zo strany odberateľa elektricky prívod po RE
(vrátane) v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu 
odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a. s.“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk.
8. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje 
žiadateľ na vlastné náklady, (odberateľov majetok)
9. Každé novo vybudované odberné zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na
montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške
elektrického zariadenia (revíznu správu) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a vyhláškou
č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je povinný
odberateľ predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
10. Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D, splnení Technických 
a obchodných podmienok SSE-D, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE 
a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného
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elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSE-D od okamihu, kedy 
odberateľ zašle do SSE-D „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie
odberného elektrického zriadenia do distribučnej sústavy SSE-D“, ku ktorému bude zo
strany SSE-D zaslane písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSE-D zrealizuje
vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového
rozvádzača k distribučnej sústave.
11. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Cestného prehlásenia zo strany SSE-D a po
vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSE-D v termíne
podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke
elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa
elektriny, ktorý následne pošle do SSE-D žiadosť o montáž určeného meradla
a pripojenie k distribučnej sústave. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť
samotnú dodávku elektriny
12. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš 
S vydaním stavebného povolenia súhlasíme s týmito pripomienkami:

1. Navrhovaný rozvod verejného osvetlenia križuje potrubia verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie a svojou časťou vedie v súbehu s potrubím dažďovej kanalizácie, ktorá nepatrí 
pod správu LVS, a. s. Zakreslenie potrubí v priloženej situácii je orientačné. Trasy potrubí je 
potrebné vytýčiť pred začiatkom prác na základe predloženej objednávky. (Ing. Danek, 0905 
997 903 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia).
2. Križovanie rozvodu verejného osvetlenia s potrubiami verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie žiadame realizovať v zmysle STN.
3. V prípade, že pri realizácii prác dôjde k poruchám na našich potrubiach, žiadame ich 
bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú 
odstránené na náklady investora.
4. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom rozvodu verejného osvetlenia žiadame 
prizvať zástupcu našej spoločnosti (p. Hričák, 0905 701 932 - vodovod, p. Vyšný - 
kanalizácia).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia na 
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade splatnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona 
o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné 
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, bitúmenových zmesí) pred 
zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné 
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať 
životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny
Voči vydaniu stavebného povolenia nemá námietky.
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,
prípadný nevyhnutný výrub riešiť v zmysle § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znp.,
po ukončení prácje potrebné dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou dotknutých plôch, 
s výrazným ohľadom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
Z vodohospodárskeho hľadiska s realizáciou navrhovanej stavby súhlasíme s tým, že pri 
realizácii stavby rešpektovať kanalizáciu umiestnenú v chodníku.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, technicko-správny úsek pre región 
Liptov
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu.

Oporné body verejného osvetlenia budú umiestnené medzi chodníkom a oplotením 
priľahlých nehnuteľností. Stavba sa nedostkne telesa cesty 11/584.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
S projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu súhlasí 
po dodržaní podmienky:

V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK Žilina a ODI ORPZ Liptovský Mikuláš.

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
V záujmovom území sa nachádza STL plynovod D 63 PE s prípojkami.
S vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu súhlasí za dodržania nasledujúcich 
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie 
existujúcich plynárenských zariadení , objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - 
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 
(wvvvv.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 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 
1 hodinu,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľovi 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 
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
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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 činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na 
každú stranu 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, stavebník je povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výhražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k kýmkoľvek 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 pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 
stavebník je povinný pri realizácii 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 v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a 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 a pod.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde do styku v záujmovom území.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné 
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník 
povinný rešpektovať nasledovné:
1. 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.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
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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 bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 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 (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na 
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Ján Babál, jan.babal(2>telekom.sk, 
+421 44 4328456.
4. 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.
5. 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 zrealizovať prekládku 
SEK.
6. 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.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v platnom znení.
9. 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.
10. 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/wiadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať.
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13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPÚ uplatňuje nasledovné
požiadavky:

1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 
dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby 
formou prieskumu detektorom kovov a následne obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu 
možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, 
stavebného materiálu, hrobov, ťragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo 
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite nahlásiť Krajskému 
pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho 
bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca 
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému 
pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia 
na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 
a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým 
úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 
a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 
24.10.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 13.10.2017; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania 
vplyvov na ŽP zo dňa 24.10.2017; Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina zo dňa 
15.11.2017; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 04.10.2017; 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 26.09.2017; Správa ciest ŽSK, Žilina, technicko-správny 
úsek pre región Liptov zo dňa 20.10.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CD a PK zo 
dňa 25.10.2017; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 04.10.2017; mesto Liptovský Mikuláš, 
odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP zo dňa 26.10.2017.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
§ 52 ods.l zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
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Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na 
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych 
nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
neboli uplatnené.

Odôvodnenie:
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 

Mikuláš podal dňa 26.01.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Chodník 
Demänová - SO 02 Verejné osvetlenie“ na pozemkoch pare. č. KN-C 547/18, 547/49, 547/81, 
869/1 (KN-E 206/999), 869/2 (KN-E 206/99) a 869/8 - líniová stavba k. ú. Demänová, na 
ktorú bolo vydané územné rozhodnutie obcou Bobrovec pod č. MsÚ/ÚR a SP 2017/07867- 
03/ESar zo dňa 09.01.2018.

Stavebný úrad po posúdení žiadosti oznámil dňa 31.01.2018 podľa § 61 ods. 4 stavebného 
zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť 
spolu s predloženými dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, stavebný úrad 
upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. 
Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, 
dokedy mohli byť uplatnené prípadné námietky a pripomienky. Súčasne ich upovedomil, kde 
a kedy je možné nahliadnuť do dokladov. V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu doručené 
žiadne pripomienky od účastníkov konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.l a 2 stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 
453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením 
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a 
oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené § 43d a 
43e, § 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a 
príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií boli zahrnuté do podmienok stavebného 
povolenia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby.

Uskutočnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja 
územia a je v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s 
účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Vlastníctvo preukázané: stavebník preukázal vlastníctvo výpismi z listov vlastníctva 
v územnom konaní, po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene,
- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 50/2018/Práv medzi stavebníkom 
a Ľudovítom Števčekom zo dňa 30.01.2018,
- Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve č. 30/2018/Práv. medzi stavebníkom a vlastníkmi pozemkov 
dotknutých navrhovanou stavbou zo dňa 05.02.2018.
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Správny poplatok - stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle § 4 ods. 1 
písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 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 
oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovec prostredníctvom Spoločného obecného úradu 
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 je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v 
znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť 
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec 
a súčasne iným spôsobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo 
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný 
deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

na

í 1 03 2018 i £ 03 M
Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIP/TOVSKÝ MIKULÁŠ

Zverejnené iným spôsobom:

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby
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Doručuje sa
Účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom 
a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím 
priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona tak, že toto 
rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu a na 
internetovej stránke.

Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK, a VP, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania 
vplyvov na ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CD a PK, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský 
Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
Správa ciest ŽSK, ul. M Rázusa 104, 010 01 Žilina
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Obec Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec
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