
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: URaSP 2015/051Ú7--03/VY V Liptovskom Mikuláši : 09.11.2015 
Vybavuje: Ing. VYPARINA 
Tel.: 044/55 65 341 
E-mail: m.vyparina@mikulas.sk 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNĚ ROZHODNUTIE 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podfa § 117 odst. 1 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění 
neskorších predpisov a § 5 písm. a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné 
rozhodo vanie, stavebný poriadok a bývanie, v územnom konaní posúdil podl'a § 37 stavebného 
zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby ktorý dňa 10.9.2015 podal 

Vladimír Droppa (nar. 13.02.1980), Andice 14, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení EUB, 
s.r.o., Ing. Tomáš Slotka, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš 

(ďalej len „navrhovatel'"), a na základe tohto posúdenia vydává podl'a § 39 a § 39a stavebného 
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/200 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

Liptovský Mikuláš - Andice - NNK z TS Obec 1 

(ďalej len „stavba") na pozemkoeh č. KN-C 253/1 (KN-E 3-14/51, 3-506/1), KN-C 239/4, 
239/7 v k. ú. Benice podfa zakreslenia vprojektovej dokumentácii avkópii z katastrálnej 
mapy, ktorá tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia. 

Popis stavby: 

Na existujúei stíp č. 1 sa osadí nová rozpojovacia skriňa typu VRIS do ktorej sa zvedie 
kábel AYKY-J. Z nej sa vyvedie lcábel rovnakého typu o eelkovej dlžke 66 m, ktorým sa 
napojí rozpojovacia skriňa č.2. Z nej sa následne vyvedie kábel typu AYKY-J eelkovej dížke 
43 m, ktorým sa napojí rozpojovacia skriňa č 3. Rozpojovacie skrine budú typu PRIS a budú 
zahíňať vývody pre nových odberatel'ov ako aj rezervné vývody pre budúce rozšírenie 
distribučnej siete. NN zemné vedenie bude v celej dlžke uložené v chráničke FSX-PEG. 

Rozvodné skrine budú umiestnené na komunikáciách tak, aby priamo nezasahovali 
pozemky vlastníkov Samotné vedenie je však z dóvodu rozostavanej komunikácie navrhnuté 
tak, že ochranným pásmom zasahuje parcely KNC 239/1, 239/5 a 239/6 v nevyhnutnej miere 
Križovanie cesty a IS bude riešené riadeným pretlakom (dl. cca. 13m), aby nedošlo k priamej 
kolízii s existujúcimi IS Vodárenskej spoločnosti a Telekomu. 

v 

Clenenie stavby na stavebné objekty : 
- SO 01 NN rozvody 

O1 



Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené: 
- Výpisom z listu vlastníctva č. 331 vydaný a overený Správou katastra Liptovský Mikuláš 

dňa 10.09.2015 pozemku pare. č. KN-C 237/6, KN-C 239/4,^ KN-C 240/4 je město 
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524. 

- Výpisom z listu vlastníctva č. 527 vydaný a overený Správou katastra Liptovský Mikuláš 
dňa 10.09.2015 pozemku parc.č. KN-C 239/7 je Droppa Vladimír, Andice 14 ,031 01 
Liptovský Mikuláš v 1/2 aDevečka Ivan, Andická 29/10, 031 01 Liptovský Mikuláš v 1/2. 
Doložený súhlas spoluvlastníka - Devečka Ivan, Andická 29/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 
k umiestneniu stavby zo dňa 04.07.2015. 

- Výpisom z listu vlastníctva č. 235 vydaný a overený Správou katastra Liptovský Mikuláš 
dňa 10.09.2015 pozemku pare. č. KN-C 253/1 (KN-E 3-14/51, 3-506/1). PodFa § 58 ods. 4 
stavebného zákona stavebník nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo lc pozemku alebo 
stavbám na ňom. 

Dokumentáciu pre územné konanie vypracoval: 
Pavol Kubáň, EUB.SK, Priehradná 30, Liptovský Mikuláš autorizovaný elektrošpecialista č. 
opr. 055/2/2010,EZ-P-E1.0-A 

Pre umiestnenie a projektová přípravu stavby sa určujú tieto podmienky : 
Polohové a výškové umiestnenie stavby : 

Umiestnenie stavby bude realizované podl'a zakreslenia vprojektovej dokumentácii 
a v kopii z katastrálnej mapy, ktorá tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia 

Vyhradenie podrobnějších podldadov alebo projektovej dokumentácie: 
- Dodržať ustanovenia STN 73 60 05 a STN 73 68 22. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií: 
Dodržať rozsah stavebných prác podl'a projektovej dokumentácie. Každá změna ktorá 

móže mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná bez 
predchádzajúceho posúdenia příslušným úradom. 

Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sietí realizovat' 
v zmysle STN 76 6005. 

Ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, 
ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica č. ASMdpS-1-995/2015 dňa 30.06.2015 bez pripomienok, 

- Okresné riaditePstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditeťov č. 1, 031 41 
Lipt. Mikuláš č. ORHZ-LM1-426/2015 dňa 22.06.2015 bez pripomienok 

- Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-2015/006266-002/Pp dňa 26.06.2015 
s pripomienkami: 
• 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 

• Nadbytočná výkopová zemina bude umiestnená na vyhovujúcu skládku odpadov 
• Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě 

- Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPK, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-2015/6262-002/CEN dňa 23.06.2015 
s pripomienkami: 
• pri realizácii stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s 



ciel'om predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie 
o budú dodržané parametre trasovania stavby, ako je uvedené v projektovej 

dokumentácii stavby, 
• zemné práce vykonat' tak, aby po ich ukončení neboli vytvořené ryhy a nedochádzalo 

k pódnej erózii V případe výskytu inváznych druhov rastlín ( ako napr zlatobýl' 
kanadská /Solitago canadensis/, netýkavka žhazkatá/Impatiens glandufilera/, 
pohánkovec japonský /Falopia jctpontca/ a iné) je vlastník pozemku povinný 
realizovat' opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu a s takouto zeminou musí 
nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodnit'ju na skládke odpadu 

• nevyhnutný výrub dřevin je nutné nešiť v zmysle §-u 47 ods 3 a §-u 48 zákona č 
543/2002 Z. z. o ochraně prírody a krajiny v zn n.p 

• po ukončení prác dósledne realizovat' rekultiváciu stavbou zničených ploch, s 
výrazným ohl'adom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom 
mechanizmov 

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-ŠVS-2015/006262-002/Mk dňa 19.06.2015 bez 
pripomienok 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, úsek 
ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 č. OÚ-LM-OCDPK-2015-2015/006869-002 dňa 14.07.2015 s 
pripomienkami: 
• V plnej miere dodržte stanovisko SC ŽSK 
• Kríženie NN vedenia cez cestu č III/2330 žiadame realizovat' technológiou pretláčania 

čestného telesa, kolmo na os vozovky. 
• Pred realizáciou uloženia NN do telesa cesty č III/2330 je nutné po 

predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu požiadať v súlade s § 8 zákona č. 
135/1961 Zb. o vydanie rozhodnutia na zvláštně užívanie pozemnej komunikácie 
příslušný čestný správný orgán 

• V případe, že stavebnými prácami bude obmedzená čestná premávka na ceste č. 
III/2330, je nutné do projektovej dokumentácie zapracovat' projekt organizácie 
dopravy (projekt přenosného zvislého dopravného značenia) a následne po jeho 
odsúhlasení dopravným nšpektorátom požiadať v súlade s § 7 zákona č. 135/1961 Zb. 
o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácií příslušný čestný 
správný orgán 

• Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb, /stavebný zákon/, 
připadne povolenia a rozhodnutia podFa iných právnych predpisov, 

Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, útvar cestnej dopravy, pozemných 
komunikácií a veřejných priestranstiev vo vyjádření č. ŽPD-2015/03938-002/POR zo dňa 
02.07.2015 bez pripomienok. 
SSE-D, a.s., Stredoslovenská energetika - distribúcia, Pri Rajčianlce 8591/4B, 010 47 
Žilina č. 4600016772 dňa 11.08.2015 s pripomienkami: 

V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nenachádzajú 
Připoj enie na el. energiu bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej 

lokalitě: NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. 
SSE-D zabezpečí v zmysle platnej legislativy přípravu ako aj samotnú realizáciu 

elektrického zariadenia potřebného na napoj enie navrhovaných odběrných miest. Přesné 
umiestnenie týchto skříň PRIS bude zřejmé po vypracovaní projektovej dokumentácie zo 
strany SSE-D. Vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia SSE-D je vedené 
pod akciou S W: LM-9375 a pozostáva z nasledovných krokov: 

• Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o připojení 
so žiadateťom o připoj enie 



• Uhradenie připoj ovacieho poplatku zo strany odberatePa (za úhradu 
připoj ovacieho poplatku sa považuje pripísanie připoj ovacieho poplatku na 
účet SSE-D) 

• Příprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSE-D 
pre vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, 
trafostanica a pod.) 

• Příprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnost' a stavebné povolenie, 
připadne oznámenie o drobnej stavbě v závislosti od rozsahu technického 
riešenia 

• Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSE-D 
• Spustenie do prevádzky - preberacie konaní e+ kolaudačně rozhodnutie 

Aktuálně sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia: "Vyjadrenie k bodu a podmienkam 
připojenia a uzatvorenie zmluvy o připojení". 
• Termín připoj enia na elektroenergetické zariadenia bude možný do 125 mesiacov od 

pripísania připoj ovacieho poplatku na účet SSE-D. 
• Meranie elektřiny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) 

umiestnenom na veřej ne prístupnom mieste - na luranici pozemku. Vyhotovenie RE musí 
vyhovovat' platnej normě S TN EN 60439, pre případné blokovanie elektrospotrebičov 
musia byť splněné technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred rozvádzačom 
merania RE musí byť voťný rovný priestor aspoň 600 mm.V rozvádzači RE dochádza k 
rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potřebné riešiť mimo 
plombovanú časť rozvádzača RE Práce na elektrickom přívode ako aj montáž smie 
realizovat'; Vami vybratá odborné spósobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. 
Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej 

• Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-P potřebného na pripojenie 
odběrného miesta že potřebné předložit' do SSE-P na schválenie projektovú dokumentáciu 
(ďalej PD) NN přípojky. Bez odsúhlasenia PD NN přípojky zo sírany SSE-P nebude 
možné pripojenie a odběr elektřiny. 

• Všetky potřebné úpravy na vybudovanie elektrického přívodu vrátane RE si realizuje 
žiadatel' na vlastné náklady. 

• Platnost' tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie 
stráca platnost' pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (změna lokality, 
vstupných údajov, súvisiacej legislativy a pod.). 

- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava Č.ET/MM15/581 dňa 15.06.2015 bez 
pripomienok. 

- SPP-Distribúcia, a.s., Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina č. 
TD/34065/PP/Hn/2015 dňa 11.06.2015 bez pripomienok 

- Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica č. 
BB - 1111/2015 dňa 17.06.2015 nedojde do styku, 

- Telefónica Slovakia, s.r.o., Eubica Olšovská, Einstainova 24, 851 01 Bratislava č. 
EB/15/02/06/05 dňa 09.06.2015 bez pripomienok 

- LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš č. 2776/2015/PS dňa 17.06.2015 
s pripomienkami: 

• Nové podzemné NN vedenie podťa projektu křižuje potrubie veřejného vodovodu a 
svojou časťou vedie v súbehu s týmto potrubím. Situáciu so zakreslením veřejného 
vodovodu v správě LVS, a. s. L. Mikuláš v predmetnej lokalitě zasielame v prílohe. 
Zakresleme trasy potrubia v situácii je orientačné. Trasu potrubia veřejného vodovodu je 
potřebné vytýčit' na základe predloženej objednávky (lng. Čellár, 0915 877 790). 

• Križovanie nášho potrubia žiadame realizovat' v zmysle STN. V súbehu podzemného NN 
vedenia s našim potrubím žiadame dodržať pásmo ochrany, ktoré siaha do vzdialenosti 



1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu. 
V případe, že pri realizácii podzemného NN vedenia dojde k poruchám na potrubí v našej 
správě, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. 
Případné poruchy budu odstraněné na náklady investora. 
Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom realizovaného NN vedenia žiadame prizvať 
zástupců našej spoločnosti. Kontakt: p. Hričálc, 0905 701 932. 
Po ukončení výstavby požadujeme projektová dokumentáciu skutočného vyhotovenia a 
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitatefné 
pre prostredie MicroStation). 

Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611519261 dňa 31.08.2015 
s pripomienkami: Dojde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 
spoločnosti Slovák Telekom, a s 
Slovák Telekom a s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom 
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné 
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitePnou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný respektovat' nasledovné: 
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 
Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v 
případe změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ale 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnost' podfa bodu 3 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a s alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a s na stanovenie konkrétných podmienok 
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného 
správou sieti: Ján Babál, jan babal@telekom sk, +421 44 4328456 
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 
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods 10 zákona č 351/2011 Z z je 
potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK Bez uzavretia dohody nie je možné přeložit' zrealizovat' 
překládku SEK 
Upozorňujeme žiadatefa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení 
V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a s , je potřebné zo strany 
žiadatefa zabezpečit' nadzemná sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podfa § 68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění 
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, 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 

• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi: Ján Babál, jan babal@telekom sk, +421 44 4328456, 0903924519. 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania 

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák 
Telekom, a s 

• Žiadatef móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené Žiadatel' nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a s 

• ŽiadateFa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteFnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplnit' aj telekomunikačnú přípojku 

• Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej formě nezbavuje žiadateFa povinnosti požiadať o vytýčenie 

• Přílohy k vyjadreniu 
- Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateFa 

Vyjadrenia účastníkov konania: 

- SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA a.s., Ul. M. Rázusa 
104, 010 01 Žilina č. 1/2015/629/tsú-377 zo dňa 17.07.2015 s podmienkami: 

• NN kábel bude křižovat' cestu III/2330 v clem 0,550 pretlakom čestného telesa, 
• K vytýčeniu miesta přetlaku bude přizvaný zástupea SC ŽSK - Ing. Volaj, tel.: 0918 370 

173, ktorý zápisom do stavebného denníka povolí přetlak, 
• Startovacia a cieFová jama budú umiestnené mimo čestný pozemok min. l,0m od 

čestného telesa t.j. od vonkajšej hrany priekopy resp, paty svahu, 
• Případný výkopový materiál bude uložený mimo čestné teleso, vozovka cesty bude 

priebežne čištěná, 
• NN vedenie bude uložené v schválenej híbke kolmo na os vozovky a do chráničky, ktorá 

bude přesahovat' min. l,0m za hranicu čestného pozemku, 
• Po položení NN vedenia bude čestný pozemok uvedený do riadneho stavu s obnovením 

odvodnenia čestného telesa, 
• Práce v telese cesty požadujeme vykonat' v období máj - september běžného roka, 
• Záručná lehota na stavebné práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného 

prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správců komunikácie. Počas trvania záručnej 
doby je žiadatel' povinný priebežne a bez meškania odstraňovat' závady vzniknuté 
v dósledku zásahu do telesa cesty, 

• Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK, p. Vyšný -
tel.: 0918 370 176, ktorý po ukončení prác písomne převezme stavebný úsek cesty. PokiaF 
stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ŽSK, budeme považovat' 
prače za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť! 

Všeobecné podmienky: 
Do termínu písomného odovzdania a prevzatia stavebného úseku cesty medzi 

stavebníkom asprávcom cesty, stavebník zodpovedá za připadne škody třetím osobám 
v dósledku stavebného stavu cesty. 



Stavebník pre začatím prác v telese cesty III/2330 požiada v zmysle §-u 8, Zák. č. 
135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie čestný správy organ, ktorému 
spolu so žiadosťou předloží aj toto naše vyjadrenie. 

SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty III/2330 na čas nevyhnutné 
potřebný pre uloženie NN vedenia a vykonanie stavebných uprav čestného telesa po zásahu 
do riadneho stavu. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

- pripomienke - SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA a.s., Ul. M. 
Rázusa 104, 010 01 Žilina 5. 1/2015/629/tsú-377 zo dňa 17.07.2015 stavebný úrad vyhověl 
výrokovou časťou rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona tri roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. 

Územné rozhodnutie je podl'a § 40 ods.4 stavebného zákona závazné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateli a ostatných účastníkov územného konania. 

O d o v o d n e n i e :  

Dňa 10.9.2015 podal navrhovatel' Vladimír Droppa (nar. 13.02.1980), Andice 14, 
031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení EUB, s.r.o., Ing. Tomáš Slotka, Priehradná 1690/30, 
031 01 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " Liptovský 
Mikuláš - Andice - NNK z TS Obec 1 " na pozemkoch pare. č. KN-C 253/1 (KN-E 3-14/51, 
3-506/1), KN-C 239/4, 239/7 v k. ú. Benice. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

K návrhu boli doložené nasledovné doklady: 
- 2 x projektová dokumentácia 
- Doklad o zaplatení správného poplatku 
- Splnomocnenia na zastupovanie 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil 
veřejnou vyhláškou podFa § 36 stavebného zákona dňa 17.09.2015 začatie územného konania 
a dňa 13.10.2015 vykonal ústné pojednáváme s miestnym zisťovaním ktorého sa zúčastnili 
EUB, s.r.o., Ing. Tomáš Slotka, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

Navrhovatel' předložil vyjadrenia, stanoviská, posúdenia , a iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy a doklady o rokovaní s účastníkmi územného konania v súlade s § 3 
vyhlášky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Stavebnému úřadu boli předložené vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a to: 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 7, 974 
31 Banská Bystrica č. ASMdpS-1-995/2015 dňa 30.06.2015; Okresné riaditel'stvo hasičského a 
záchranného zboru, Nám. osloboditeFov č. 1, 031 41 Lipt. Mikuláš č. ORHZ-LM1-426/2015 
dňa 22.06.2015; Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-2015/006266-002/Pp dňa 26.06.2015; 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPK, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-2015/6262-002/CEN dňa 23.06.2015; Okresný úrad 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
č. OÚ-LM-OSZP-ŠVS-2015/006262-002/Mk dňa 19.06.2015; Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 č. 
OÚ-LM-OCDPK-2015-2015/006869-002 dňa 14.07.2015; Město Liptovský Mikuláš, Městský 
úrad, útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev vo vyjádření č. 



ŽPD-2015/03938-002/POR zo dňa 02.07.2015 Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
Č.ET/MM15/581 dňa 15.06.2015; SPP-Distribúcia, a.s., Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 
22 Žilina č. TD/34065/PP/Hn/2015 dňa 11.06.2015; Orange Slovensko, a.s., Michlovský, 
s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica č. BB - 1111/2015 dňa 17.06.2015; 
Telefónica Slovakia, s.r.o., Eubica Olšovská, Einstainova 24, 851 01 Bratislava č. 
EB/15/02/06/05 dňa 09.06.2015; LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš č. 
2776/2015/PS dňa 17.06.2015; Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 
6611519261 dňa 31.08.2015 

Pri podaní návrhu, v zákonom stánovenej lehote a pri ústnom pojednávaní podali 
pripomienky vlastníci susedných nehnutel'ností a účastníci konania, ktorých vlastnické a iné 
práva móžu byť rozhodnutím priamo dotknutí a to SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉPIO 
SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA a.s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. l/2015/629/tsú-377 
zo dňa 17.07.2015. 

Pripomienkam - SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA a.s., 
Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 1/2015/629/tsú-377 zo dňa 17.07.2015 stavebný úrad 
vyhověl v plnom rozsahu. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města, příslušný stavebný úrad, 
kompletně posúdil návrh na umiestnenie stavby podťa §37 stavebného zákona azistil, že 
umiestnenie stavby zodpovedá hFadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hl'adiskám neodporuje, ani neohrožuje životné prostredie. Umiestnenie vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu podťa § 47 a § 48 stavebného zákona a všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu podťa ustanovení vyhlášky 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 
s c h o p n o s ť o u  p o h y b u  a  o r i e n t á c i e  S t a v b a  s a  r e a l i z u j e  v  s ú l a d e  s  v e ř e j n ý m  z á u j m o m  a v o  
veřej nom záujme. 

Upozornenie: 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona tri roky od 
nadobudnutia právoplatnosti. 

Územné rozhodnutie je podťa § 40 ods.4 stavebného zákona závazné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateťa a ostatných účastníkov územného konania. 

Nakoťko sa jedná o telekomunikačnú stavbu, stavebník v zmysle § 56 ods. b) 
stavebného zákona: stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje: b) pri nadzemných a 
podzemných vedeniach elektronických lcomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích 
bodov. 



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 meste 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 abytovej 
politiky, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Ale toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov v správnom konaní nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť 
preskúmaná súdom. -

Poplatok: 
Správný poplatok podfa zákona č. 145/1995 Z. z. o správných poplatkoch v znění neskorších 
predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100,00 € bol zaplatený dňa 17.09.2015. 

Doručuje sa 
- Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov 
povahu verejnej vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
musí byť vyvesené v mieste obvyklým sposobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- EUB,s.r.o., Ing. Tomáš Slotka, Priehradná 1690/30, 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, Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 

01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, 

Námestie osloboditefov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš 
- Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- LVS, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- SSE, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

'primátor města NAT>íovsM ' 



Úradný záznam 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

- 9 -11- 2015 2 4-11-2915 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Oznámené iným spósobom (akým) . . .fí .. dňa: 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : 

MĚSTO LIPTOVSKY MIKUí.Aí 
MĚSTSKÝ ÚRAO 

931 49. LIPTOVSKÝ MMJLAS 
0 - 1  


