
M Ě S T O  L I P T O V S K Ý  M I K U L Á Š  
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo: ÚRaSP 2013/07159-04/Zt VLiptovskom Mikuláši 27.1.2015 
Vybavuj e Ing.arch.Zuštinová 
Tel. 044/5565343 

Vec 
Slovák Telekom a.s., ULKaradžičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469, zastúpený fy. 
Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice 
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „PDOK - Liptovský Mikuláš - Il'anovo" 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
R O Z H O D N U T I E  

Dňa 19.12.2013 podal navrhovatel' Slovák Telekom a.s., ULKaradžičova 10, 825 13 
Bratislava IČO: 35763469, zastúpený fy. Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 
Košice IČO: 36171786 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „PDOK -
Liptovský Mikuláš - Il'anovo", líniovej stavby 
v katastrálnom území Liptovský Mikuláš na pozemkoch parc.č. KN-C 7304/145 (KN-E 
6624/5), KN-C 7304/2 (KN-E 6624/5), KN-C 7304/144 ((KN-E 6624/5), KN-C7329/81 (KN-
E 6624/502), KN-C7304/154 (KN-E 6624/6), KN-C7304/152 (KN-E 4494), KN-C7304/3 
(KN-E 4494), KN-C7 379/1 (KN-E 6628/4), KN-C 7380/2 (KN-E 6627/2), KN-C 7318/1 
(KN-E 4198), 
v katastrálnom území Ploštin na pozemkoch parc.č. KN-C 1944/2 (KN-E 1944/2), KN-C 
1944/1 (KN-E 1944/1) 
v katastrálnom, území 11'anovo na pozemkoch parc.č. KN-C 682 (KN-E 658), KN-C 947 
(KN-E 947/1), KN-C 949 (KN-E 949) 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města, příslušný stavebný úrad podfa 
§119 a §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) 
v znění neskorších predpisov a § 5 písni.a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné 
rozhodovanie, stavebný poriadok a bývanie, prerokoval žiadosť stavebníka podfa § 35 až 38 
stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatněné dotknutými orgánmi a posúdil námietky 
a vyjadrenia účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia podfa § 39 a § 39a ods.1,2 stavebného zákona, vydává 

r o z h o d n u t i e  

o umiestnení stavby „PDOK - Liptovský Mikuláš - 11'anovo" 

Liniová stavba bude umiestnená v katastrálnom území Liptovský Mikuláš na pozemkoch 
parc.č. KN-C 7304/145 (KN-E 6624/5), KN-C 7304/2 (KN-E 6624/5), KN-C 7304/144 
((KN-E 6624/5), KN-C7329/81 (KN-E 6624/502), KN-C7304/154 (KN-E 6624/6), KN-
C7304/152 (KN-E 4494), KN-C7304/3 (KN-E 4494), KN-C7 379/1 (KN-E 6628/4), KN-C 
7380/2 (KN-E 6627/2), KN-C 7318/1 (KN-E 4198), 
v katastrálnom území Ploštin na pozemkoch parc.č. KN-C 1944/2 (KN-E 1944/2), KN-C 
1944/1 (KN-E 1944/1) 
v katastrálnom, území 11'anovo na pozemkoch parc.č. KN-C 682 (KN-E 658), KN-C 947 
(KN-E 947/1), KN-C 949 (KN-E 949) tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý 
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tvoří neoddelitefnú súčasť tohto rozhodnutia. 

V zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách § 66 navrhovatel', ktorý 
poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávněný: 

a.) zriaďovať a prevádzkovať veřejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnutefnosti, 
b.) vstupovat' v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na 

cudziu nehnutefnosť, 
c.) vykonávat' nevyhnutné úpravy pódy a jej porastu, najma odstraňovat' a olcliesňovať 

stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnost' a spoFahlivosť vedenia, ak to po 
predchádzajúcej výzvě neurobil vlastník alebo uživatel' pozemku. 

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podl'a odseku 1 písm. „a" sú věcnými 
bremenami viaznucimi na dotknutých nehnutefnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do 
katastra nehnutel'ností podá podnik. 

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia: 
Předložená projektová dokumentácia rieši návrh líniovej stavby t.j. optického přepojenia 

RSU Liptovský Mikuláš - Il'anovo a tým nahradit' pripojenie po metalickom vedení na HOST 
Liptovský Mikuláš. Zároveň sa zrealizuje aj pripojenie BTS LM_ILA na optiku. Z dóvodu 
odstránenie jestvujúceho metalického kábla z mostného telesa ponad rieku Vah a překládku 
v rámci stavby „Modernizácia železničnej tratě Žilina-Košice, úsek 031 01 Liptovský Mikuláš-
PP-Tatry, 5.etapa. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
Ing. Štefan Šipoš, Telekomunik s.r.o. 042 07 Košice, autorizovaný stavebný inžinier č.opr. 
1865*Z*A2 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 
- Stavba bude uskutočnená podfa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 

- Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 
237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon /, příslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z. 

- Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
- Zhotovitel' stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výběrového konania oznámi 

stavebnému úřadu zhotovitefa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonáváme tejto činnosti. 

- Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávněnou osobou! 
- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby, na stavbě je potřebné viesť stavebný denník. 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z hl'adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hPadiska architektury: 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. 
- K termínu ukončenia stavby zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do póvodného 

stavu. V případe záběru veřejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súlilas 
město Liptovský Mikuláš, útvar cestnej dopravy, PK a VP. 

- Navrhovatel', ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podfa odseku 1 
počínat' si tak, aby nespósobil škodu na nehnutefnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá 
vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu rnožnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný 
upovedomiť vlastníka alebo užívatďa dotknutej nehnutďnosti najmenej 15 dní 
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vopred. Z dóvodu havárie, výkonu práv podl'a zmluvy o poskytovaní veřejných služieb 
alebo poruchy na vedení može podnik vstúpiť na cudziu nehnutePnosť aj bez 
predchádzajúceho upovedomenia; v takom případe upovedomí vlastníka alebo 
užívatePa bezodkladné. 

- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnutePnosti do predošlého 
stavu, a ale to nie je možné vzhPadom na povahu vykonaných prác, do stavu 
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnutePnosti. Ale to nie je 
možné alebo aleje výsledný stav nehnutePnosti horší aleo jej póvodný stav alebo ale vznikla 
škoda na porastoch, je povinný vyplatit' vlastníkovi nehnutePnosti jednorázová primeranú 
náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnutePnosti. Nárok na jednorázová 
náhradu si musí vlastník nehnutePnosti uplatnit' v príslušnom podniku do jedného roka odo 
dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnutePnosti, inak toto právo zaniká. Ale sa 
podnik a vlastník nehnutePnosti na výšlee primeranej náhrady nedohodnu, každý z nich 
može podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v 
príslušnom podniku. 

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priPahlých leomunileáciách, je 
potřebné zabezpečit' ich ochranu pred znečištěním. 

- Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 6005. 
- Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu 

oleoloidúcich osob. 
- Uloženie nepotrebnej výleopovej zeminy a jej lilevidáciu ohlásit' tunajšiemu úřadu ešte pred 

jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť ObU životného prostredia v Liptovskom 
Mikuláši, úsek ŠSOH. 

- Odpad zo stavebnej činnosti je potřebné zlikvidovat' na vlastné náklady na riadnej sleládlee 
leomunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobě je 
potřebné uschovat' po dobu 5 rokov od ukončenia stavby. 

- PodPa § 56 stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach verejnej 
telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie 
nevyžaduje. 

Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas 
platnosti rozhodnutia: 
Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie 

v 

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek SSOH 
- S odpadmi, lctoré budú vznikat' počas realizácie 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. 

- Odpady zo stavby, lctoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať, len oprávnenej 
osobě v zmysle „ zákona o odpadoch " pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie 
( zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov 
a bituménových zmesí) pred zneškodněním ( skládka odpadov ). 

- O spósobe naloženia s odpadmi je potřebné uchovat' doklady ( zmluvy, faktúra, ... ). 

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby 
s okolitým životným prostředím, najma pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 

Stavba bude umiestnená v priestore mimo zastávaného územia a v zastavanom území města 
Liptovský Mikuláš v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, Ploštin , Il'anovo. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovíslc obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a 
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete: 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina vo vyjádření č. 
P29902013020408, zo dňa 5.3.2014 s pripomienlcami a to: Y predmetnej lokalitě sa 
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nachádzajú podpěrné body nadzemného vedenia WN, VN a NN v správě SSE-D, a.s.. 
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 656/04 Z.z. a příslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame 
neporušit' stabilitu existujúcich podpěrných bodov a celistvost' uzemftovacej sústavy. 
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí 
realizátor přizvat' zástupců SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu 
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka připadne na kópiu tohto 
vyjadrenia, (tel. 041/5196650). V případe potřeby porealizačné vyjadrenie Vám bude 
vydané po předložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina. V 
súbehu a křižovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 
1 meter od podpěrných bodov na každú stranu. V opačnom případe pri opravách a 
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 
Stavbu žiadame realizovat' v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 
Zároveň si Vás dovol'ujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj 
vedenia třetích osob. Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dfta 
jeho vystavenia. 

Město Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. ŽPD-2013/00814-002/POR zo dňa 
14.2.2013 spodmienkami a to: v miestnej komunikácii Ul.Pol'nohospodárska, parc.č. 
KN-C 7329/3 lc.ú. Liptovský Mikuláš bezvýkopovou teclmológiou (pretláčaním) . Pred 
realizováním prác je potřebné podzemně vedenie veřejného osvetlenia vytýčit' 
prostředníctvom spoločnosti Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a požiadať 
město Liptovský Mikuláš o povolenie na zvláštně užívanie miestnych komunikácii 
(tzv. rozkopávkové povolenie) z dóvodu zriadenia telekomunikačnej siete v ich 
telesách, ktoré vydá čestný správný orgán na základe vydaného územného rozhodnutia 
stavby a písomnej žiadosti, ku ktorej bude doložené vyjadrenie Okrcsného dopravného 
inspektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasená situácia dočasného 
dopravného značenia. 

Město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta vo vyjádření zo dňa 10.2.2014 
a to: Upozorňujem na skutočnosť, že trasa navrhovaných sietí Slovák Telekom a.s. 
severne a východně od existujúcej záhradkárskej osady (východně od 
Pol'nohospodárskeho družstva) jev kolízii s přeložkou železničnej tratě a vyvolanou 
investíciou - přeložkou štátnej cesty 1/18 v zmysle platného ÚPN města Liptovský 
Mikuláš 

V v 

Zilinský samosprávný kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoj a Žilina, vo 
vyjádření č. 2382/2013/ODaRR-007 zo dňa 25.2.2013 s pripomienkami a to: dodržať 
podmienky stanovené správcom komunikácie - Správou ciest ŽSK, dtešované 
pracovisko Liptovský Mikuláš 

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záváznom stanovisku č. ZA-13/0420-02/FUR zo 
dňa 19.2.2013 spodmienkami a to: Podťa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 
127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění 
neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v případe zistenia, resp. narušenia 
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovědná za 
vykonávanie prác ihned' ohlásit' nález KPÚ Žilina. Nález sa musí ponechat' bez 
změny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborné 
spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 
vykonat' všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najma zabezpečit' ho proti 
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokial' o ňom nerozhodne stavebný 
úrad po dohodě s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže 
vyzdvihnúť a premiestniť z povodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávněná 
osoba metodami archeologického výskumu. 
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Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši , úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny vo vyjádření č. A/2013/00481-004-CEN zo dňa 13.3.2013 
s požiadavkami a to: Případný nevyhnutný výrub dřevin riešiť v zmysle §-u 47 ods S a 
§-u 48 zákona č. 543/2002 Z z o ochraně prírody a krajiny (vyžaduje sa súhlas obce). 
Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s 
cieFom predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie. 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 a zapojenia 
ploch. K osevu použit' len autochtónne /povodné/ druhy tráv ( senná mrva miestnej 
kosby). V případe výskytu inváznych druhov rastlín ( ako napr. zlatobýl' 
kanadská/Solitago canadensis/, netýkavka žliazkatá/Impatiens glandufdera/, 
pohánlcovec japonský/Falopia japomca/ a iné.) je vlastník pozemku povinný realizovat' 
opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu a í takouto zeminou nakladať ako so 
stavebným odpadom a zneškodnit' ju na skládke odpadov. Nepřekročit' parametre 
stavby uvedené v projektovej dokumentácii. 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. 
617/2013/Ing.Hc zo dňa 25.2.2013 s podmienkami a to: Navrhovaná stavba křižuje 
potrubia veřejného vodovodu a odpadového kanalizačného potrubia v správě LVS, a s. 
Zakresleme trasy v situácii je len orientačné. Potrubia je potřebné vytýčit' pred 
začiatkom prác na základe predloženej objednávky. Križovanie navrhovaných sietí s 
potrubiami v nasej správě musí byť realizované v zmysle STN. Pri realizácii stavby je 
potřebné dodržať pásmo ochrany veřejného vodovodu a veřejnej kanalizácie v zmysle 
zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraj a potrubia na 
každú stranu. V případe, že pri realizácii stavby dojde k poiuchám na potrubiach a 
zariadeniach v nasej správě, žiadanie ich bezodkladné nahlásenie na tel č 044 55 219 
92 alebo 0908 916 579. Případné poruchy budú odstraněné na náklady investora. Ku 
kontrole realizovaných piác pred zásypom sietí žiadame přizvat' zástupců našej 
spoločnosti. Kontakt - p. Hričák, 0905 701 932 

SPP - Distribúcia, a.s., Bratislava vo vyjádření č. AŠ/273/2013, zo dňa 1.3.2013 
s podmienkami a to: 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. (kontaktná osoba Riboňová Dagmar 
+421416265598). V záujrne predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení 
SPP-distribúcia, a.s. od 1.4. 2011 bezplatné vykonává prvé vytyčovanie plynárenských 
zariadení pre drobné stavby lctoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dlžku lOOm. 
Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, 
podťa STN 38 6413, STN 38 6415 a zákona č. 656/2004 Z.z., § 56 a § 57. 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 dojsť pri náhodnej zrnene 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. Investor zodpovedá za škody na PZ sposobené 
nesplněním vyššie uvedených povinností vrátane zodpovědnosti za škodu za zemný 
plyn ktorý unikol v dósledku poškodenia PZ. V případe poškodenia alebo poruchy na 
našich zariadeniach, lctoré vznikli z titulu vykonávaných prác, budú tieto na náklady 
investora odstraněné pracovníkmi SPP - distribúcia, a.s.. Pri realizácii dodržať min. 
vzdialenosti podťa ustanovení STN 73 6005. V případe križovania optickej 
telekomunikačnej siete a plynového potrubia požadujeme dodržať vzdialenosť medzi 
povrchmi sieti min. 0,2 metra a lcábel musí byť uložený v chráničke s presahujúcej 
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plynovod 1,0 m na každú stranu. V súbehu optickej telekomunikačnej siete a 
plynovodu požadujeme dodržať vzdialenosť 0,6 metra medzi povrchmi sieti. 

- Energotel, a.s., prevádzka Žilina, vo vyjádření č. ET/MM13/113 zo dňa 14.2.2013s 
upozornrním a to: Stavba „PDOK-Liptovský Mikuláš-11'anovo" nezasahuje podzemně 
telekomunikačně vedenia v správě Stredoslovenská energetika a.s. Žilina a Energotel 
a.s. Bratislava.(pri výkopových prácach móžete nájsť DK SSE- ktorý je vyřaděný z 
prevádzky. V případe potřeby požiadajte o vytýčenie. DK sme zakreslili orientačně do 
priloženej dokumentácie). 

Energotel, a.s., pracovisko Vodné elektrárne Trenčín, vo vyjádření č. 020-
TU/2013/St zo dňa 15.2.2013 a to bez pripomienok. Pri realizácii hore uvedenej stavby 
podl'a priloženej situácie nedojde k dotyku s podzemnými telekomunikačnými 
vedeniami v správě Energotelu, a.s. (bývalé vedenia VET). K danej stavbě nemáme 
žiadne pripomienky. Vyjadrenie platí len pre bývalé podzemně vedenia SE, a.s., Vodné 
elektrárne, z. Trenčín. 

Orange - Michlovský, s.r.o., Banská Bystrica vo vyjádření č. BB - 0312/2013 zo dňa 
20.2.3013 s podmienkami a to: Pri realizácii stavebnej akcie: PDOK - Liptovský 
Mikuláš - Il'anovo v k.ú. Liptovský Mikuláš dojde ku střetu PTZ prevádzkovatePa 
Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava. Existujúce PTZ sú chráněné 
ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky 
rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 
zdóvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú 
normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 
Z.z. o ochraně sieti a zariadení. Pri křížení sieti, těsných súbehoch, pri budovaní 
nových komunikácii a spevnených ploch polcial' nedochádza k prekládke, optickú trasu 
mechanicky chránit' žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochraně PTZ a 
překládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. 
Mechanická ochrana a překládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 
Realizáciu překládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo ním 
poverená servisná organizácia podfa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie 
stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámit' správcovi PTZ. 
(Podzemně Telekomunikačné Zariadenia) Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom 
území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa móžu nachádzať TK.Z iných 
prevádzkovatefov rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. přípojky ku ním, 
nie sú predmetom toho vyjadrenia. Ďalej pri akýchkolVek prácach, ktorými móžu byť 
ohrozené alebo pošlcodené PTZ, ste povinný vykonat' všetky objektivně účinné 
ochranné opatrenia najma tým, že zabezpečíte: Pred začatím zemných prác vytýčenie a 
vyznačenie polohy PTZ priarno na povrchuterénu (vyznačenie podzemnej trasy si 
prevedie objednávatel' farbou alebo kolíkmi). Preukázatefné oboznámenie 
pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a 
upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
+,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri 
prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najváčšou opatrnosťou a 
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti 
najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ. 
Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a 
budovania zariadení, ktoré by znemožňovali přístup k PTZ. Súhlas prevádzkovatefa a 
správců pri zmene nivelety nad trasou PTZ. Aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené 
proti převisu, ohrožen i u a poškodeniu. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod 
HDPE trasou, obnovit' krytie a značenie (zákrytové došky, fólia, markery). Aby 
bezodkladné oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 
721 378. Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzlifadom 
na to, že nezodpovedáme za změny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 
vedomia). Pred záhrnom obnažených miest PTZ přizvat' pracovníka servisu ku 
kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok 
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vyjadrenia prevádzkovatel'a a správců PTZ. 

Veřejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. 204/2013 zo dňa 
22.2.2013a to: Na základe žiadosti o vyjadrenie k projektu stavby „PDOK Liptovský 
Mikuláš - 11'anovo" Vám dáváme následovně vyjadrenie: Po obhliadke předmětného 
územia konstatujeme, že v trase nového optického vedenia neprechádzajú žiadne 
inžinierske siete v správě nasej organizácie. S předloženou projektovou dokumentáciou 
súhlasíme bez pripomienok. 

Telefóniea Slovakia, s.r.o. Bratislava vo vyjádření zo dňa 18.2.2013 a to: 
V záujmovej oblasti sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v našej správě, 
K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. 

Centrum podpory, Oddelenie telekomunikačných služieb, Banská Bystrica vo 
vyjádření č. 2-50, CPBB-OTS-2/2013 zo dňa 14.2.2013 a to: V záujmovej oblasti sa 
naše siete nenachádzajú, bez pripomienok. 

Národná diaPničná spoločnosť, a.s. Bratislava vo vyjádření č 
3266/23730/40201/2013 zo dňa 4.4.2013a to: V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (čestný zákon) v znění neskorších predpisov, stavba 
zasahuje do našich právom chráněných záujmov (t.j. do ochranného pásma diaFnice) v 
úseku diaFnice Dl Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján v km od cca 453,750 po lem cca 
453,780 vpravo v smere staničenia. NDS ako vlastník a správca diaFnice Dl s vydáním 
územného rozhodnutia súhlasí za splnenia nasledovných podmienok: Stavebník si 
zabezpečí udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochranném pásrne diaFnice od 
příslušného čestného správného orgánu, lctorým je v tomto případe Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj a SR (ďalej len „MDVRR SR") pred vydáním 
územného rozhodnutia. Stavebník zabezpečí realizáciu stavby v súlade s předloženou 
dokumentáciou vypracovanou Telekomunik s.r.o., P.O.Box D-27, 042 07 Košice. 
Začiatok a ukončenie prác stavebník oznámi NDS, Středisku správy a údržby diaFnic 
8 Liptovský Mikuláš, riaditeFovi p. Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel. č.: 0903 417 339 a 
bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním pověřeného pracovníka SSÚD 8. 
Miesto napojenia v spojke DOS 22 na existujúcu sieť Slovák Telekom, a.s. žiadame 
umiestniť min. 60 cm od paty násypu diaFnice. Stavebník zabezpečí realizáciu prác na 
takorn stupni bezpečnosti, aby neohrozil účastníkov cestnej premávky na diaFnici 
(napr. osvětlením pracoviska a pod.). Všetci pracovníci, ktorí budú pracovat' pri 
diaFnici, budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochraně zdravia pri 
práci. Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie prác nebola ohrozená plynulost' a 
bezpečnost' premávky na diaFnici a bol dodržiavaný zákaz státia mechanizmov stavby a 
zákaz pohybu peších na diaFnici. Počas realizácie prác nesrnie dójsť k poškodeniu 
diaFnice a jej súčastí. Ale vznikne škoda na majetku NDS, túto skutočnosť je stavebník 
povinný bezodkladné oznámit' Středisku správy a údržby diaFnic 8 Liptovský Mikuláš 
a zároveň vzniknuté škody odstrániť na vlastné náklady. Po ukončení prác v 
ochrannom pásme diaFnice stavebník zabezpečí, aby stavbou narušený terén bol daný 
do póvodného stavu. Stavebník po ukončení prác odovzdá NDS, oddeleniu majetkovej 
správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v digitálnej a 
tlačenej formě (2x), vo formáte DGN. V případe doplnenia, alebo změny prác 
zasahujúcich do našich právom chráněných záujmov požadujeme tieto vopred předložit' 
NDS na posúdenie s tým, že budete v plnom rozsahu respektovat' naše oprávněné 
požiadavky. 

Správa ciest Zilinského samosprávného kraja, závod Liptov, Liptovský Mikuláš 
vo vyjádření č 45/2014/SCŽSK-004 zo dňa 14.1.2014 a to: Návrh vedenia trasy: Cesta 
III/018130 Lipt. Mikuláš - Ploštin, extravilán výkresová časť 1/3 - 1/7, optická sieť je 
navrhnutá mimo pozemok a teleso cesty 111/018130- súhlasíme bez pripomienok, 
výkres 1/7 - navrhnutá sieť bude napojená na jestvujúcu sieť do chodníka v správě 
města L. Mikuláš pri ceste III/018130 v cleni 2,810 - súhlasíme bez pripomienok. Cesta 
III/018131 Lipt. Mikuláš - 11'anovo intravilán m. č. 11'anovo výkresová časť 1/8 - 1/9, 
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optická sieť je navrhnutá mimo pozemok a teleso cesty III/Ol8131 - súhlasíme bez 
pripomienok. 

Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Liptovský Mikuláš vo 
vyjádření č. LM/2013/003042 zo dňa 17.12.2013 a to: Na Slovenský pozemkový fond, 
Regionálny odbor Liptovský Mikuláš bola doručená žiadosť investora „ Slovák 
Telekom, a.s., Bratislava v zastúpení Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 
Košice o stanovisko k „ PDOK - Liptovský Mikuláš - 11'anovo" v lc.ú. Liptovský 
Mikuláš, Ploštin, 11'anovo, okres Liptovský Mikuláš za účelom udelenia súhlasu s 
umiestnením verejnej telekomunikačnej siete v zmysle § 66 Zákona o elektronických 
komunikáciách č. 351/2011 Z.z.. Podfa predloženej dokumentácie, budu předmětnou 
stavbou dotknuté následovně pozemky: vo vlastníctve Slovenskej republiky v správě 
SPF a to KN E č. 6624/5 zast. plochy a nádvoria, 983 m2, KN E 6624/6 zast. plochy a 
nádvoria, 600 m2, KN E 6627/2 zast. plochy a nádvoria, 12579 m2, KN E 6628/4 
zastavané plochy a nádvoria, 5136 m2 všetko na LV č. 7086 k.ú. Liptovský Mikuláš, 
KN E 1944/2 ostatné plochy, 2937 m2 LV č. 388 k.ú. Ploštin, KN E 947/1 ostatné 
plochy, 2508 m2, KN E 949 ostatné plochy 4901 m2 LV č. 517 k.ú. 11'anovo okres 
Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve neznámého vlastníka, s ktorým SPF v zmysle § 16 
ods. 1 písm. b),c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znění neskorších predpisov nakladá a to: -
KN E 4198 orná póda, 1482 m2 a KN E 4494 orná póda 2054 m2, LV 7431 k.ú. 
Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš RO SPF Liptovský Mikuláš po posúdení 
predloženej súvisiacej dokumentácie pre žiadatefa vydává súhlas k umiestneniu 
verejnej telekomunikačnej siete. Ziadatef požiada o zriadení věcného břemena resp. 
nájom. Pozemky, ktoré budú potřebné ako manipulačný priestor a pozemky, kde bude 
uložená telekomunikačná sieť budú po skončení prác uvedené do póvodného stavu. 
Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a 
žiadateFom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný pozemky previesť na 
žiadatefa, zároveň žiadnym spósobom neobmedzuje SPF v nakladaní s uvedenými 
pozemkami. Všetky náklady, ktoré žiadatef v súvislosti s předmětným konáním 
vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami. 

PoPnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši vo vyjádření č. 
2014/0119 zo dňa 28.1.2014 a to: Pofnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom 
Mikuláši ako uživatel' pozemkov súhlasí s prechodom verejnej telekomunikačnej siete 
cez pozemky za účelom vykopania zemnej ryhy v zmysle priloženej dokumentácie s 
následným uložením telekomunikačnej siete Slovák Telekom a.s. za týchto podmienok: 
Naše súhlasné stanovisko je podmienené súhlasom vlastníkov uvedených pozemkov. 
Práce prevádzať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných pozemkov osiatych 
pofnohospodárskymi plodinami. V případe poškodenia susedných porastov budeme 
žiadať uhradenie škody na pofnohospodárskych plodinách. Zodpovědnému 
pracovníkovi pofnohospodárskeho družstva oznámit' začiatok a ukončenie prác na 
uvedenej trase. 

Štátna ochrana prírody SR„ Regionálně centrum ochrany prírody v Banskej 
Bystrici, Správa Národného parku Nízké Tatry, Banská Bystrica vo vyjádření č: 
NAPANT/208/2013, zo dňa 6.3.2013 a to: Správa Národného parku Nízké Tatry 
navrhuje vydat' súhlasné vyjadrenie k záměru pri dodržaní nasledovných podmienok (§ 
82, ods. 12. zákona): Nepřekročit' parametre stavby uvedené v projektovej 
dokumentácii. Ale by napriek údaj oni uvedeným v žiadosti bolo nevyhnutné realizovat' 
výrub dřevin, bude sa postupovat' v /.mysle § 47 a § 48 zákona. So vzniknutým 
stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a v súlade s podrobnosťami uvedenými v projektovej 
dokumentácii. Pri realizácii stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom 
technickom stave s ciefom predchádzať negativným vplyvom na okolité životné 
prostredie. Stavba bude spojená s vefkými objemami zemných prác, preto v případe, že 
na ploché sa pri výstavbě resp. počas nej zaeviduje výskyt inváznych druhov rastlín 
(napr. Solidago canadensis. Impatiens glandulifera, Fallopia japonica) a i., s takouto 
zeminou nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodnit' ju na skládke odpadu, pre 
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ochranu prirodzeného drevinového zloženia platia ustanovenia § 7 zákona. Po ukončení 
prác uviesť okolie do stavu ozelenenia a zapojenia ploch, úpravy stavbou dotknutého 
územia vykonat' s využitím výlučné póvodných rastlín. 

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej vodnej 
správy, vo vyjádření podl'a § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov č. ŠVS -
2013/00480 -2/Mlc, zo dňa 21.2.2013 a to: ak dojde ku križovaniu resp. súbehu 
optického kábla s vodohospodářskými zariadeniami (vodovod a kanalizácia), riešiť v 
súlade s STN 73 60 05. Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a 
nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy 

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva, vo vyjádření č. 2013/00479-002/Ma, zo dňa 21.2.2013 a 
to: S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladal v 
súlade so zálconom 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 oprávněně, osobě. Odpady zo stavby, ktoré 
už nebude možné využit', je potřebné odovzdať 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). 

Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, 
vo vyjádření č. ObU-LM-CO/2013/01822-002, zo dňa 13.2.2013 a to: bez pripomienok 

Okresné riaditePstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš, vo 
vyjádření č. ORHZ-LM1 -147/2013, zo dňa 18.2.2013 a to: bez pripomienok 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, 
Banská Bystrica vo vyjádření č. ASMdpS-1-65/2013, zo dňa 19.3.2013 a to: bez 
pripomienok. V trase PDOK Liptovský Mikuláš - IFanovo sa nenachádzajú inžinierske 
siete vojenskej správy. Ak dojde k změnám, alebo ak realizácia stavby nebude začatá 
do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia, je potřebné požiadať o nové závazné 
stanovisko. 

Reming Consult, a.s., Bratislava 3 vo vyjádření č. 777/608/5/33/Pa, zo dňa 17.2.2014 
a to: V rámci stavby "Modernizácia železničnej tratě Žilina - Košice, úsek tratě L. 
Mikuláš -Poprad-Tatry (mimo)" boli v predmetnej lokalitě (příloha č.l) riešené 
překládky káblov v správě Slovák Telekom a.s., Orange Slovensko a.s.. NakoPko Ste 
rešpektovali navrhovanú trasu preložiek káblov v nami riešenej stavbě aj s 
vyhotovením optickej rezervy, nemáme námietky k předloženému riešeniu (příloha 
č.l). Vo Vami spracovanom riešení požadujeme: dížlca optickej rezervy min. 850 m 
(Rl), trasa kábla PDOK Liptovský Mikuláš - IFanovo nezasiahne do parciel KN-C 7 
304/152, KN-C 7 304/153 (viď Příloha č.l) Je potřebné upozornit' stavebníka na 
slcutočnosť, že v čase realizácie nasej stavby „modernizácie ŽSR" bude potřebné 
zabezpečit' prepojenie Vami riešeného optického kábla (optickej rezervy) do optickej 
trasy přeloženého optického kábla v stavbě „modernizácie ŽSR" . Potřebné funkčné 
prepojenie Vami riešenej optickej telekomunikačnej siete nemohlo byť zahrnuté do 
nami spracovaného riešenia - přeložky optického kábla. 

Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, oddelenie investícií, Liptovský Mikuláš 
vo vyjádření č. 14/02488-2, zo dňa 2.4.2014 a to: Město Liptovský Mikuláš s uložením 
telekomunikačných sietí na pozemku nresta v katastrálnom území Ploštin p.č. 1944/1 
súhlasí za týchto podmienok: Slovák Telekom, a.s., vybuduje optickú sieť okrajom 
pozemku, pričom na mieste připoj enia na existujúcu trasu chráničky HDPE, mimo 
trasu odvodňovacieho systému, vybuduje spojku s rezervou optického kábla tak, aby 
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pri budovaní odvodňovacieho systému bolo možné podPa potřeby s chráničkami a 
optickým káblom manipulovat' v úsekoch, ako bude výkop pre odvodňovací systém 
budovaný. V případe nutnosti pri stavebných prácach na protipovodňových opatreniach 
musí byť optický kábel vytiahnutý v celej dížke, s jeho dočasným přepojením. 
Následne po zabudovaní odvodňovacieho potrubia sa móže telekomunikačná sieť 
znova uložit'. Pred začiatkom výstavby odvodňovacieho kanála Slovák Telekom a.s. po 
výzvě města L.Mikuláš bez zbytočného odkladu najneskór do 1 týždňa na svoje náklady 
zabezpečí rozpojenie kábla a jeho demontáž z trasy kanála. Slovák Telekom a.s. súhlasí 
so zničením chráničky kábla počas výstavby kanála bez náhrady. Slovák Telekom a.s. 
počas výstavby kanála bez zbytočného odkladu na svoje náklady vloží do okraja 
výkopu chráničku pre kábel a následne vtiahne kábel. Slovák Telekom a.s. ako 
prevádzkovatel' verejnej telekomunikačnej siete je povinný dodržať všetky povinnosti 
vyplývajúce z příslušných ustanovení zo Zákona o elektronických komunikáciách č. 
351/201 1 Z.z.. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií Bratislava č. 02629/2015/C212-SCDPK/04143 zo dňa 
22.1.2015 povolením podl'a § 11 čestného zákona a podPa § 16 vyhlášky č. 35/1984 
Zb., ktorou sa vykonává zákon o pozemných komunikáciách (čestný zákon) so 
súhlasom Ministerstva vnútra SR Prezídia Policajného zboru odboru dopravnej policie 
(ďalej len „MV SR P PZ ODP") č. PPZ-ODP2-80-001/2015 zo dňa 15.01.2015 za 
dodržania podmienok a to: Stavba sa bude realizovat' pod Fa projektovej dokumentácie 
vypracovanej spoločnosťou Telekomunik s.r.o., projekčná a inžinierska kancelária, 
P.O.Box D-27, 042 07 Košice (Ing. Š. Šipoš). Práce v ochrannom pásme diaFnice mimo 
teleso diaFnice zabezpečuje žiadatel'. V případe změny rozsahu prác je žiadatel' povinný 
podat' novů žiadosť o povolenie výnimky zo zakázu činnosti v ochrannom pásme 
diaFnice Dl. Žiadatel' zabezpečí, že prácami nebude ohrozená a obinedzená premávka na 
diaFnici. V případe, ak by takáto situácia hrozila, žiadatel' musí vykonat' potřebné 
opatrenia na jej odvrátenie a v prácach bude pokračovat' až po obstarní potřebných 
příslušných povolení čestného správného orgánu na obmedzenie cestnej premávky. 
Miesto napojenia v spojke DOS 22 na existujúcu sieť Slovák Telekom, a.s. žiadatel' 
umiestni min.60cm od paty násypu diaFnice. Realizáciou prác nesmie dójsť k 
ohrozeniu stavby diaFnice a cestnej premávky na diaFnici. Uloženie optického kábla 
spolu s chráničkou do telesa diaFnice v mieste križovania je potřebné zrealizovat' bez 
zásahu do vozovky, stredného deliaceho pásu a krajnice. Žiadatel' zabezpečí, že počas 
vykonávania prác a bude dodržaný zákaz pohybu peších a státia na diaFnici. Žiadatel' 
zabezpečí oznámenie o začatí a ukončení prác v dotknutom úseku diaFnice Dl, 
riaditeFovi Střediska správy a údržby diaFnic 8 Liptovský Mikuláš Ing. Jurajovi 
Tomčíkovi, Demanovská 79, 031 01 Liptovský Mikuláš ( ďalej len „SSUD 8"), 
tel.č.0903 417 339 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokyirmi ním pověřeného 
pracovníka S SÚD 8. Žiadatel' je povinný zabezpečit' aby v případe použitia osvetlenia 
staveniska alebo pracovných strojov nedošlo k oslneniu vodičov na diaFnici. Žiadatel' 
zabezpečí přístup na stavenisko bez použitia přístupu z diaFnice DL Po ukončení prác v 
ochrannom pásme diaFnice Dl žiadatel' zabezpečí, aby stavbou narušený terén bol 
uvedený do predošlého stavu. Žiadatel'je povinný zabezpečit' aby všetci pracovníci, ktorí 
budú pracovat' pri diaFnici dodržiavali ustanovenia o bezpečnosti práce a ochraně zdravia 
pri práci. Žiadatel' zabezpečí, aby počas realizácie prác nedošlo k poškodeniu diaFnice 
ajej súčasti. Ak vznikne škoda na majetku NDS, a.s., túto skutočnosť musí žiadatel' 
bezodkladné oznámit' SSUD 8 a zároveň vzniknuté škody na vlastné náklady 
odstrániť. Žiadatel' zabezpečí, že po ukončení prác odovzdá NDS, oddeleniu majetkovej 
správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v digitálnej 
atlačovej formě (2x), vo formáte DGN. Čestný správný orgán si vyhradzuje právo v 
případe, ak si to vyžiada veřejný záujem stanovené podmienky doplnit' alebo zmeniť. V 
případe ak si to vyžiada zlepšeme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, má MV 
SR P PZ ODP právo doplnit' alebo zmeniť podmienky týkajúce povolenia 
výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaFnice Dl. Tieto změněné 
podmienky žiadatel' následne oznámi ministerstvu. Toto povolenie vydává čestný 
správný orgán v súlade s §11 ods.2 čestného zákona ako závazné stanovisko podFa 
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§ 140b zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znění neskorších predpisov. 

Slovák Telekom a.s. Bratislava vyjádřením č. 14-51192233-Liptovský Mikuláš zo 
dňa 15.12.2014 podl'a § 66ods.6 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách s podmienkami a to: Na Varní definovanom území sa nachádza 
telekomunikačně vedenie/rádiové zariadenie. Počas realizácie stavby žiadame dodržať 
následovně podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení. 
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. V káblovej ryhe sa može nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s róznou 
funlcčnosťou. Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležité 
zdovodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzýváme Vás preto, aby si Vami poverený 
zástupca dostavil (podFa stránkových dní na www.telekom.sk) na zakresleme 
existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakreslovaní 
předloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresfovanie a svoj občiansky preukaz 
(OP). V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa 
do projektu stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. ŽiadateF je pri akýchkoFvek prácach, 
ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonat' všetky 
objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: pred začatím zemných prác 
vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, preukázateFné 
oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené, upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohová 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a 
zariadení pracovali s najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie (napr. híbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoFvek ohrozeniu 
a poškodeniu, zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním), 
bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslol2129, 
overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že nezodpovedáme 
za změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia), v případe 
požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) je potřebné si 
podat' žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk), v případe premiestnenia 
telekomunikačného vedenia je potřebné vypracovat' projektovú dokumentáciu. Žiadosť o 
vyjadrenie kprojektovej dokumentácii je potřebné podat' osobitne.(www.telekom.sk), 
podmienky ochrany TKZ budú doplněné pri vytýčení, ktoré požadujeme objednat' na tel: 
Ján Babál 0903924519, v případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť 
krytie tel. lcáblov je toto možné vykonat' len so súhlasom správců siete. Žiadame dodržať 
platné předpisy podFa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
Upozorňujeme žiadateFa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienlca ST o zákaze zriaďovania slcládok materiálu a zriaďovania stavebných 
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 
prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. Nedodržanie vyššie 
uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podFa §68 zákona č. 
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. Vytýčenie polohy 
telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej 
objednávky do troch týždňov od jej doručenia. V objednávke v dvoch vyhotoveniach 
uvedie číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku zašlite na adresu: 
Slovák Telekom, a.s., Poštová 1, P.O.Box 9, 01008 Žilina 8, alebo odovzdajte 
technikovi pri vytyčovaní trasy káblov. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu narni 
overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v 
predmete žiadosti. V případe, že ŽiadateF bude so zemnými prácami alebo činnosťou z 
akýchkoFvek dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je 
povinný zastavit' zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou 
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. VzhFadom k tomu, 
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že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateFov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateFa na povinnost' vyžiadať si 
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateFov týchto zariadení. Upozornenie: Y případe ak 
na Vami defmovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potřebné zo 
strany žiadateFa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie 
dotknutého vedenia(zariadenia), je potřebné zaslat' na adresu Slovák Telekom, a.s. 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 

Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom 
chráněných záujmov účastníkov konania 

- neboli uplatněné 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- Neboli uplatněné 

Doba platnosti rozhodnutia 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky, odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. 

O d ó v o d n e n i e  :  

Dňa 19.12.2013 podal navrhovatel' Slovák Telekom a.s., Ul.Karadžičova 10, 825 13 
Bratislava IČO: 35763469, zastúpený fy. Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 
Košice IČO: 36171786 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „PDOK -
Liptovský Mikuláš - 11'anovo", líniovej stavby v lcatastrálnom území Liptovský Mikuláš na 
pozemkoch parc.č. KN-C 7304/145 (KN-E 6624/5), KN-C 7304/2 (KN-E 6624/5), KN-C 
7304/144 ((KN-E 6624/5), KN-C7329/81 (KN-E 6624/502), KN-C7304/154 (KN-E 6624/6), 
KN-C7304/152 (KN-E 4494), KN-C7304/3 (KN-E 4494), KN-C7 379/1 (KN-E 6628/4), KN-
C 7380/2 (KN-E 6627/2), KN-C 7318/1 (KN-E 4198), v lcatastrálnom území Ploštin na 
pozemkoch parc.č. KN-C 1944/2 (KN-E 1944/2), KN-C 1944/1 (KN-E 1944/1), v 
lcatastrálnom, území Il'anovo na pozemkoch parc.č. KN-C 682 (KN-E 658), KN-C 947 
(KN-E 947/1), KN-C 949 (KN-E 949). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil 
veřejnou vyhláškou podFa § 36 stavebného zákona dňa 16.1.2014 začatie územného konania 
a dňa 13.2. 2014 vykonal ústné konanie s miestnym zisťovaním. 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby obsahoval doklady o vlastníctve pozemkov, 
vydané a overené Správou katastra Liptovský Mikuláš, súhlasy vlastníkov pozemkov 
s umiestnením stavby a splnomocnenia vlastníkov pozemkov na ich právně zastupovanie. 
VzhFadom lctomu, že podanie nebolo úplné a nebolo ku dňu pojednávania doplněné, stavebný 
úrad dňa 2.4.2014 vyzval navrhovateFa podanie doplnit' a rozhodnutím konanie prerušil. 
Stavebnému úřadu boli předložené súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a to: 
Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a. s. Žilina č. P29902013020408 zo dňa 5.3.2014, 
města Liptovský Mikuláš č. ŽPD-2013/00814-002/POR zo dňa 14.2.2013, města Liptovský 
Mikuláš, útvaru hlavného architekta zo dňa 10.2.2014, Žilinského samosprávného kraja, odboru 
dopravy a regionálneho rozvoja Žilina č. 2382/2013/ODaRR-007 zo dňa 25.2.2013, Krajského 
pamiatkového úřadu Žilina č. ZA-13/0420-02/FUR zo dňa 19.2.2013, Obvodného úřadu 
životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. 
A/2013/00481-004-CEN zo dňa 13.3.2013, Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Liptovský 
Mikuláš č. 617/2013/Ing.Hc zo dňa 25.2.2013, SPP - Distribúcia, a.s., Bratislava č. 
AŠ/273/2013, zo dňa 1.3.2013, Energotelu, a.s., prevádzka Žilina, č. ET/MM13/113 zo dňa 
14.2.2013, Energotelu, a.s., pracovisko Vodné elektrárne Trenčín, č. 020-TÚ/2013/Št zo dňa 
15.2.2013, Orange - Michlovský, s.r.o., Banská Bystrica č. BB - 0312/2013 zo dňa 20.2.3013, 
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Veřejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš č. 204/2013 zo dňa 22.2.2013, Telefónica 
Slovakia, s.r.o. Bratislava zo dňa 18.2.2013, Centra podpory, Oddelenie telekomunikačných 
služieb, Banská Bystrica č. 2-50, CPBB-OTS-2/2013 zo dňa 14.2.2013, Národnej dial'ničnej 
spoločnosti, a.s. Bratislava č 3266/23730/40201/2013 zo dňa 4.4.2013, Správy ciest 
Žilinského samosprávného lcraja, závod Liptov, Liptovský Mikuláš č 45/2014/SCŽSK-004 zo 
dňa 14.1.2014, Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Regionálny odbor Liptovský 
Mikuláš č. LM/2013/003042 zo dňa 17.12.2013, Pol'nohospodárskeho družstva so sídlom v 
Liptovskom Mikuláši č. 2014/0119 zo dňa 28.1.2014, Štátnej ochrany prírody SR„ Regionálně 
centrum ochrany prírody v Banskej Bystrici, Správa Národného parku Nízké Tatry, Banská 
Bystrica č: NAP ANT/208/2013, zo dňa 6.3.2013, Obvodného úřadu životného prostredia 
v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej vodnej správy č. ŠVS - 2013/00480 -2/Mk zo dňa 
21.2.2013, Obvodného úřadu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva, č. 2013/00479-002/Ma, zo dňa 21.2.2013, Obvodného úřadu 
Liptovský Mikuláš, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, č. ObU-LM-CO/2013/01822-
002, zo dňa 13.2.2013, Okresné ho riaditefstva Hasičského a záchranného zboru Liptovský 
Mikuláš, č. ORHZ-LM1-147/2013, zo dňa 18.2.2013, Ministerstva obrany SR, Agentúra 
správy majetku, Detašované pracovisko Střed, Banská Bystrica č. ASMdpS-1-65/2013, zo dňa 
19.3.2013, Remingu Consult, a.s., Bratislava 3 č. 777/608/5/33/Pa, zo dňa 17.2.2014, města 
Liptovský Mikuláš, Městský úrad, oddelenia investícií, Liptovský Mikuláš č. 14/02488-2, zo 
dňa 2.4.2014, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií Bratislava č. 02629/2015/C212-SCDPK704143 zo dňa 
22.1.2015, Slovák Telekomu a.s. Bratislava č. 14-51192233-Liptovský Mikuláš zo dňa 
15.12.2014. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města, příslušný stavebný úrad, 
kompletně posúdil návrh na umiestnenie stavby podFa §37 stavebného zákona azistil, že 
umiestnenie stavby zodpovedá hfadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hfadiskám neodporuje, ani neohrožuje životné prostredie. Umiestnenie stavby nie je v rozpore 
so zámermi rozvoja města Liptovský Mikuláš a schválenou územno-plánovacou dokumentáciou 
uznesením Městského zastupitcfstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho závaznou časťou 
vyhlášenou Všeobecne závazným nariadením Č.7/VZN/2010 dňa 16.12.2010. Umiestnenie 
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podFa § 47 a § 48 stavebného 
zákona. 

P o u č e n i e : 

Toto rozhodnutie má formu verejnej vyhlášky podFa § 26 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podFa § 26 ods.2 správného zákona je doručené vyvesením po dobu 15 
dní na úradnej tabuli správného orgánu a súčasne iným spósobom v mieste obvyklým. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

PodFa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 
možno odvolat'. Odvolanie podFa § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podáním na město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného 
obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41 Liptovský 
Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
v správnom konaní nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' može byť preskúmaná súdom. 

primátor města 
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Doručui e sa 
Telekomunik s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice EUB s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 
01 Liptovský Mikuláš, 

Vlastníci nehnutePností a susedných nehnutePností - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Na vedomie 
Slovák Telekom a.s., Ul.Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Energotel a.s., J.Milca 44, 010 01 Žilina 
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOLI, Vrbická 1993, 031 01 
Lipt. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. 
Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPK, Vrbická 1993, 031 01 
Lipt. Mikuláš 
Okresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditel'ov č. 1, 031 41 Lipt. 
Mikuláš 
Okresný úrad, odbor krizového riadenia, Liptovský Mikuláš 
Krajské riaditel'stvo policajného zboru odbor telekomunikácií a informatiky, P. O. BOX 129, 
974 86 Banská Bystrica 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt. 
Mikuláš 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina 
Orange Slovensko, a.s., Ul. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
Telefonica Slovakia s.r.o., Na troskách 25, 974 01 Banská Bystrica 
Hydromeliorácie, š.p., Ul. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
Ministerstvo obrany SR, správa nehnutel'ného majetku a výstavby, Banská Bystrica 
Krajský pamiatkový úrad, Mariánské nám. 19, 010 00 Žilina 
Národná diaFničná spoločnosť a.s. Mlýnské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
PoFnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši, PoFnohospodárska 1, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, oddelenie ŽP, dopravy a veřejných priestranstiev, 
Liptovský Mikuláš 

Úradny záznam 
Veřejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli města /obce dňa : - 9 "0?." 2015 

Veřejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule města /obce dňa : j ̂  2015 

Oznámené iným spósobom v mieste obvyklým : MÍSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
(web stránka, rozhlas, lokálně TV, a iné miestne médiá ) MĚSTSKÝ ÚRAD 
Ódtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : »3i 4?. LIPTOVSKÝ MSKULÁŠ 

o -1 
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Navrhovaná výstavba HDPE rúr pře optická sief Slovák Telekom, a.s. 

Kreslil : Obergries i 
TElEkoMUNik S.R.O. 

PROJEldoVÁ A 1NŽÍNÍERSI(A Í<ANCEIÁRÍA 

E-mail: telekomunik@telekomunik.sk 

Vypracoval : Konópka 
i 

TElEkoMUNik S.R.O. 
PROJEldoVÁ A 1NŽÍNÍERSI(A Í<ANCEIÁRÍA 

E-mail: telekomunik@telekomunik.sk 

Kontroloval: Ing. Šipoš 

i 
TElEkoMUNik S.R.O. 

PROJEldoVÁ A 1NŽÍNÍERSI(A Í<ANCEIÁRÍA 

E-mail: telekomunik@telekomunik.sk Zod. projektant: Ing. Šipoš 

i 
TElEkoMUNik S.R.O. 

PROJEldoVÁ A 1NŽÍNÍERSI(A Í<ANCEIÁRÍA 

E-mail: telekomunik@telekomunik.sk 
Názov akcie : 

PDOK - Liptovský Mikuláš - líanovo 
Navrhovaná trasa 

Dátum : október, 2013 Názov akcie : 

PDOK - Liptovský Mikuláš - líanovo 
Navrhovaná trasa 

Stupeň : PS Mierka : 1 : 8 000 

Názov akcie : 

PDOK - Liptovský Mikuláš - líanovo 
Navrhovaná trasa Formát: A3 6. výkresu: 1/1 

Investor: Slovák Telekom, a.s., Bratislava č. zákazky: 
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