
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DNA-  ̂ 8 ^15 
M Ě S T O  L I P T O V S K Ý  M I K U L Á Š  

ZVESENÁ DŇA: " L U4" 2015 Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

PODPIS: fkj\ „ 
u (Elslo: URaSP 2014/07238-03/Zt V Liptovskom Mikuláši 12.3. 2015 

Vybavuje Ing.arch.Zuštinová 
Tel. 044/5565343 

Vec 
v v 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ICO 
36442151 zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštin -
Zahustenie TS Španie" 

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

Dňa 10.12.2014 podal navrhovatel' Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO 36403008 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS Španie", NN rozvody, VN rozvody, 
trafostanica, liniová stavba, na pozemkoch parc.č. KN-C 1000 (KN-E297), KN-C 1002 
(KN-E 951/1), KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E482), KN-C 960 (KN-E 960), 
v katastrálnom území Il'anovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665), KN-C 
4342/4, KN-C 4342/5, KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C 6624/4, KN-C 
4240/23, KN-C 6624/5, KN-C 6624/6, KN-C 4240/31, KN-C 4240/30, KN-C 4240/29, KN-C 
4240/19 (KN-E 4238, KN-E 4237)KN-C 4240/16 v katastrálnom území Ploštin. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné lconanie. 

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

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

r o z h o d n u t i e  

v 

o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS Spanie" 

Liniová stavba bude umiestnená pozemkoch parc.č. KN-C 1000 (KN-E297), KN-C 1002 
(KN-E 951/1), KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E482), KN-C 960 (KN-E 960), 
v katastrálnom území 11'anovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665), KN-C 
4342/4, KN-C 4342/5, KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C 6624/4, KN-C 
4240/23, KN-C 6624/5, KN-C 6624/6, KN-C 4240/31, KN-C 4240/30, KN-C 4240/29, KN-C 
4240/19 (KN-E 4238, KN-E 4237)KN-C 4240/16 v katastrálnom území Ploštin, podfa 
kópie katastrálnej mapy vydanej a overenej Okresným úradom Liptovský Mikuláš 
katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 a tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý 
tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia. 

Vlastníctvo a užívanie pozeinkov doložené: 

Katastrálně územie 11'anovo: 
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výpisom z listu vlastníctva č. 331 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 1000 (KN-E 297), 583/1, 
583/2, 583/3 (KN-E 482) 

výpisom z listu vlastníctva č. 518 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 6.3.2015 pozemku parc.č. KN-C 960 (KN-E 960) 

výpisom z listu vlastníctva č. 517 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 1002 (KN-E 951/1) 

Katastrálně územie Ploštin: 
výpisom z listu vlastníctva č. 951 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/16, 
výpisom z listu vlastníctva č. 952 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/19 (KN-E 4238) 
výpisom z listu vlastníctva č. 673 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/19 (KN-E 4237) 
výpisom z listu vlastníctva č. 1098 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/29, 4240/30, 
4240/31, 6624/6, 6624/5 

výpisom z listu vlastníctva č. 1096 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/23, 6624/4, 

výpisom z listu vlastníctva č. 735 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2) 

výpisom z listu vlastníctva č. 955 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 6627/11, 4342/5 

výpisom z listu vlastníctva č. 643 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 6624/7, 4342/4 

výpisom z listu vlastníctva č. 735 vydaný a overený Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665) 

Popis stavby: 
Liniová stavba elektrických rozvodov bez nadváznosti na iné stavby. 

Členenie stavby na stavebné objekty : podfa projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť 
rozhodnutia 

VN přípojka 
NN káblové rozvody 
Trafostanica 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov : 
Katastrálně územie 11'anovo: 
KN-C 1000 (KN-E297) - pozemok vedený ako trvalé trávné porasty 
KN-C 1002 (KN-E 951/1) - pozemok vedený ako zastavané plochy 
KN-C 583/1 (KN-E 482) - pozemok vedený ako orná póda 
KN-C 583/2 (KN-E 482) - pozemok vedený ako orná póda 
KN-C 583/3 (KN-E482) - pozemok vedený ako trvalé trávné porasty 
KN-C 960 (KN-E 960) - pozemok vedený ako vodné plochy 
Katastrálně územie Ploštin: 
KN-C 6665 (KN-E 6665) - pozemok vedený ako vodné plochy 
KN-C 4342/4 - pozemok vedený ako orná póda 
KN-C 4342/5 - pozemok vedený ako orná póda 
KN-C 6624/7 - pozemok vedený ako ostatné plochy 
KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2) - pozemok vedený ako ostatné plochy 
KN-C 6624/4 - pozemok vedený ako ostatné plochy 
KN-C 4240/23 - pozemok vedený ako ostatné plochy 
KN-C 6624/5 - pozemok vedený ako ostatné plochy 
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KN-C 6624/6 - pozemok vedený ako ostatně plochy 
KN-C 4240/31 - pozemok vedený ako ostatně plochy 
KN-C 4240/30 - pozemok vedený ako ostatně plochy 
KN-C 4240/29 - pozemok vedený ako orná póda 
KN-C 4240/19 (KN-E 4238, KN-E 4237) - pozemok vedený ako orná póda 
KN-C 4240/16 - pozemok vedený ako záhrady 

Dokumentáciu pre územně konáme vypracoval: 
Ján Kriško, SSE-D a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, autorizovaný stavebný inžinier č.opr. 
3604*TZ*2-3 

Pre umiestnenie a projektová přípravu stavby sa určujú tieto podmienky : 
Polohové a výškové umiestnenie stavby : 
Umiestnenie stavby bude realizované podFa zakreslenia v projektovej dokumentácii a v kópii 
z katastrálnej mapy, ktorá tvoří neoddeliteFnú súčasť tohto rozhodnutia 

VN přípojka 
Zemné káblové vedenie do trafostanice VN 3x22-AXEKVC(AR)E 1x70/16 RM mm2 dížky 
cca 516 m, z jestvujúceho podpěrného štípa vzdušného vedenia VN umiestneného na pozemku 
parc.č. KN-E 297 v k.ú. IFanovo s ukončením v navrhovanej kioskovej trafostanici. 

NN káblové rozvody NN AYKY-J 3x120+70 mm2 dížky 166 m aNN AYKY-J 3x240+120 
mm2 dížky 371 m 

Trafostanica 
Kompaktná železobetonová kiosková trafostanica MKP 800, s trafo 160 kVA, 22/0.420/0.242 
kV rozmerov 1,90 x 2,16 m celkovej výšky 2,300 m, zapustenie do zeme 0,680 m so 
zastřešením plochou střechou. 
Umiestnenie stavby na pozemku parc.č. KN-C 4342/4, KN-C 4342/5 

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

- Projektová dokumentáciu dopracovat' v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 
Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
zákonom č. 543/2002Z.Z. o ochraně prírody a krajiny v znění neskorších predpisov, zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií: 
Dodržať rozsah stavebných prác podFa 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 rnieste navrhovanej stavby. Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 
6005. 

Ostatně požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Okresného riaditďsťva hasičského a záchranného zboru v Lipt.Mikuláši- vo 
vyjádření č. ORHZ-LM1-862/2014 zo dňa 12.12.2014 a to bez pripomienok 
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
úseku štátnej vodnej správy vo vyjádření č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/010206-2/Mk 
zo dňa 21.11.2014 s pripomienkami a to: Stavbu realizovat' tak, aby nedošlo 
k ohrozeniu resp. znečisteniu povrchových apodzemných vod. Upozorňujeme, že 
stavbou dojde ku križovaniu vodného toku Ploštínka ,preto ste povinný požiadať orgán 
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štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podl'a §-u 27 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách. K žiadosti je potřebné doložit' projekt križovania vodného toku VN káblom 
a stanovisko spávcu toku SVP,š.p. SPHV Ružomberok ku križovaniu vodného toku 
Ploštínka.. Vyjadrenie je zároveň závazným stanoviskom v súlade s § -om 73 
ods. 18.zákona č.364/2004 Z.z. o vodách. Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom 
konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy. 
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie vo vyjádření Č.OU-LM-OSZP-2015/197-004-CEN zo dňa 16.1.2015 
s požiadavkou a to: Pri realizácií stavby voliť mechanizmy a technologie v dobrom 
technickom stave s cieFom predchádzať negativným vplyvom na okolité životné 
prostredie. Budú dodržané parametre trasovania stavby alco je uvedené v projektovej 
dokumentácií stavby. Zemné práce realizovat' tak, aby po ich dokončení neboli 
vytvořené ryhy a nedochádzalo k pódnej erózií. V případe výskytu inváznych druhov 
rastlín( alco napr. zlatobýl' kanadská/ Solitago canadensis/ netýkavka žliazkatá 
/Impaties glandufilera/, pohánkovec japonský /Falopia japonica/ a iné je vlastník 
pozemku povinný realizovat' opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu 
a s takouto zeminou musí nakladať alco so stavebným odpadom a zneškodnit' ju na 
slcládlce odpadu. Nevyhnutný výrub devín je nutné riešiť v zmysle §-u 47 a §-u 48 
zákona č.543/2002 Z.z. o oclirane prírody a krajiny vzn.n.p.. Na všetlcých nových 
podpěrných stípoch nadzemného elektrického vedenia, alco aj na všetlcých nadzemného 
vedenia na lctorých bude prebiehať relconštrulccia budú v súlade so zálconom 
vykonávané technické riešenia zabraňujúce usmrcovaniu vtálcov - § 4 ods.4 zákona 
543/2002 Z.z. je potřebné obzvlášť dobré zabezpečit' križovatnílc, lctorý vznikne na 
existuj úcej linii YN vedenia, lceďže právě križovatnílcy patria medzi najnebezpečnejšie 
štípy čo sa týlca rizika úhynu vtálcov, je potřebné izolovat' lcabelážou tzv. preponlcy na 
štípe. Obdobné je nevyhnutné izolovat' „preponlcy na novom transformátore MKP 800. 
Nerozšiřovat' záběr ploch navrhnutých na stavebnú činnost' nad rámec vymedzený v 
predloženej projektovej dokumentácií, a to vrátane lcoordinácie prejazdu stavebných 
mechanizmov. 
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjádření č.OU-LM-OSZP-
2014/010203-002/Lš zo dňa 21.11.2014 za dodržania podmienolc a to: S odpadmi, lctoré 
budú vznikat' počas výstavby a prevádzlcy, sa bude nakladať v súlade so zálconom NR 
SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch aozmene a doplnění nielctorých zálconov v znění 
neslcorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe 
a s vypracovanou projektovou dolcumentáciou. Pri lcolaudácií stavby budú předložené 
doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. Odpady zo stavby, lctoré už nebude 
možné využit', je potřebné odovzdat' len oprávnenej osobě v zmysle zákona o odpadoch 
pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie (zberné suroviny ,mobilné zariadenia. 

- Krajského pamiatkového úřadu Žilina v záváznom stanovisku č. KPUZA-
2014/20107-2/80069/FUR zo dňa 8.12.2014 s pripomienkami a to: Termín zahájenia 
výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit' najmenej 5 dní 
vopred Krajskému pamiatlcovému úřadu Žilina, lctorý vykonává odborný dohfad stavby 
formou obhliadlcy výkopov z hfadislca výskytu možných archeologických nálezov. Ale 
počas stavebných prác dojde lc akémulcolVek archeologickému nálezu hmotnej alebo 
nehmotnej povahy, napr. objektu lcultúrnej vrstvy, zvyškov starších architelctúr, 
stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí 
alebo kostrových pozostatlcov, je nevyhnutné nález okamžité hlásit' Krajskému 
pamiatlcovému úřadu Žilina, najneslcór druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho 
bez změny až do obhliadlcy krajským pamiatlcovým úradom. 
Správy ciest Žilinského samosprávného kraja vo vyjádření č. 45/2014/SC ŽSK-232 
zo dňa 5.12.2014 s podmienkami pre vedenie trasy a uloženie energetických rozvodov 
do telesa ciest a ich ochranného pásma a to: Cesta 111/018131 Lipt.Mikuláš -11'anovo: 
VN lcábel bude křižovat' cestu 111/018131 velem 0,990 pretlalcom čestného telesa na 
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parcele KN-C 1002, k.ú. IFanovo - druh pozemku : zastavané plochy anádvoria, na 
ktorú nie je založený list vlastníctva. Majetkovým správcom cesty III/Ol 8131 je Správa 

f v v 
ciest ZSk, vlastníkom cesty je Zilinský samosprávný kraj. Stavebný objekt je navrhnutý 
na osadenie do čestného telesa, po majetko-právnom usporiadaní pozemkov pod 
čestným telesom sa vlastník VN vedenia zavazuje zriadiť věcné břemeno na dotknutý 
úsek cesty. Cesta III/Ol8130 Lipt.Mikuláš- Ploštin: Navrhovaná trafostanica MKP 
800/160kVAú bude umiestnená mimo pozemok a teleso cesty v min. vzdialenosti 5,0 m 
od spevnenej krajnice vozovky. NN kábel bude křižovat' cestu III/Ol8130 v ckm 2,355 
pretlakom čestného telesa na parcele KN-C 6624/2, k.ú. Ploštin - druh pozemku : 
zastavané plochy anádvoria, na ktorú nie je založený list vlastníctva. Majetkovým 
správcom cesty 111/018130 je Správa ciest ŽSk, vlastníkom cesty je Žilinský 
samosprávný kraj . Stavebný objekt je navrhnutý na osadenie do čestného telesa, po 
majetko-právnom usporiadaní pozemkov pod čestným telesom sa vlastník NN vedenia 
zavazuje zriadiť věcné břemeno na dotknutý úsek cesty. Dalej je navrhnutý na uloženie 
v súbehu s cestou III/018130 v ckm 2,340-2,380 vpravo v smere staničenia s 
podmienkami jeho uloženia a to: Bude uložený mimo teleso cesty za čestným 
stromořadím v min. vzdialenosti 5,0 m od spevnenej krajnice vozovky. Podmienky 
realizácie stavby: k vytýčeniu miesta přetlaku a uloženiu VN kábla v súbehu s cestou 
III/018130 bude přizvaný zástupca SC ŽSK- Ing. Volaj, tel.: 0918 370173, lctorý 
zápisom do staveného denníka povolí stavebné práce v ochrannom pásme cesty 
a přetlak. Štartovacia a cieFová jama budú umiestnené mimo čestný pozemok min. 1,0 
m od čestného telesa t.j. 1,0 m od vonkajšej hrany priekopy resp. paty svahu. Případný 
výkopový materiál bude uložený mimo čestné teleso, vozovka cesty bude priebežne 
čištěná. NN a VN vedenie budú uložené v schválenej hlbke kolmo na os vozovky a do 
chráničlcy, ktorá bude přesahovat' min. 1,0m za hranicu čestného pozemku. Po položení 
NN a VN 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, lctorý po ukončení prác písomne převezme stavebný úsek cesty. PokiaF 
stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ŽSK, budeme 
považovat' práce za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť. Všeobecné 
podmienky: Do termínu písomného odovzdania a prevzatia stavebného úseku cesty 
medzi stavebníkom a správcom cesty, stavebník zodpovedá za případné škody třetím 
osobám v dósledku stavebného stavu cesty. Stavebník pred začatím prác v telese ciest 
III/01830 a III/01831 požiada v zmysle §-8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách o rozhodnutie čestný správný orgán, ktorému spolu sa svojou žiadosťou 
předloží aj toto vyjadrenie. Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na 
zvláštně užívanie cesty. SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou ciest 
111/01830 a III/01831 na čas nevyhnutné potřebný pre uloženie el.rozvodov do telesa 
ciest a vykonanie stavebných úprav ciest po zásahu. PokiaF ide o extravilán obce, pri 
plnění podmienok SC ŽSK súhlasí s udelením výnimky so zákazu činnosti 
v ochrannom pásme cesty 111/01830. 
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií vo vyjádření č. OU-LM-OCDPK-2015/000794-002 z 15.1.2015 
s podmienkami a to: V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK Č.45/2014/SC ŽSK-232 
zo dňa 05.12.2014. Navrhovanú trafostanicu žiadame umiestniť mimo čestné teleso 
a čestný pozemok cesty 111/01830 - minimálně 60 cm od vonkajšej hrany existujúcej 
cestnej priekopy a v minimálnej vzdialenosti 5m od vozovky pozemnej komunikácie. 
K vytýčeniu staveniska přizvat' zodpovědného pracovníka SC ŽSK. Kríženie NN 
vedenia cez cestu č. 111/01830 žiadame realizovat' technológiou pretláčania čestného 
telesa, kolmo na os vozovky. Pred realizáciou uloženia NN do telesa cesty č 111/01830 
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je nutné po predchádzajúcom súhlase dopravného inspektorátu požiadať v súlade s § 8 
zákona č. 135/1967 Zb. o vydanie rozhodnutia na zvláštně užívanie pozemnej 
komunikácie příslušný čestný správný orgán. V případe, že stavebnými prácami bude 
obmedzená čestná premávka na ceste III/Ol830, je nutné do projektovej dokumentácie 
zapracovat' projekt organizácie dopravy - projekt přenosného zvislého dopravného 
značenia a následne po jeho odsúhlasení dopravným inšpektorátom požiadať v súlade s 
§7 zákona č. 135/1967 Zb. o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku pozemnej 
komunikácie příslušný čestný správný orgán. Toto stanovisko nenahrádza povolenie 
v zmysle zák.50/1976 Zb.(stavebný zákon), připadne povolenie arozhodnutie podPa 
iných právnych predpisov. 
Slovenského vodohospodářského podniku, Správy povodia horného Váhu 
Ružomberok vo vyjádření č. CZ 809/2015 zo dňa 12.1.2015 s podmienlcami a to: 
SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok 
je v záujmovom území správcom vodného toku Ploštínka, lctorý jev Zozname tokov 
vedený pod číslom 575, číslo hydrologického poradia 4-21-02. V lokalitě Spanie je tok 
prirodzenou hranicou medzi katastrálnymi územiami Ploštin a 11'anovo. Tok je v tomto 
úseku v prirodzenom vývojovom režime, bez technických stabilizačných opatření 
a jeho ochranné pásmo je do 5,0 m po oboch stranách toku. Pri realizácií lcrižovania 
toku pretláčaním požadujeme dodržať normu STN 736822 Križovaniě a súbehy ... 
Označníky křižovaní- Pozor nebagrovať! požadujeme situovat' vo vzdialenosti 
minimálně 5,0m od brehovej čiary, aby nevytváralo překážku pri pojazde techniky 
v případe zásahu správců toku do koryta. NakoFko koryto doposial' nebolo technicky 
upravené a zastabilizované a nachádza sa v prirodzenom vývojovom režime je 
předpoklad, že móže doj sť v mieste lcrižovania kerózií dna ale jeho zahlbeniu. Tým 
móže v budúcnosti doj sť k potenciálnemu ohrozeniu majetku vo vašom vlastní ctve 
a správě. Z tohto dóvodu správca toku požaduje ,aby ste v mieste lcrižovania opevnili 
dno a břehy lomovým kameňom do hlblcy 0,70m a od osi chráničky 2,50m v smere 
toku a proti směru toku. Z majetkoprávneho hfadiska dojde ku križovaniu KNE parcely 
960, druh pozemku - vodné plochy, lctorá je zapísaná na LV č.518, vo vlastníctve SR a 
správě SVP, š.p. Banská Štiavnica. Na základe tohto skutkového stavu požadujeme 
najneskór do kolaudácie stavby uzatvoriť na miesto lcrižovania toku zmluvu o zriadení 
věcného břemena. K začiatlcu stavebných prác požadujeme přizvat' technického 
pracovníka Správa povodia horného Váhu Ružomberok p. Euboša Žíhlavníka ,č. tel.: 
0914/325 867. 
Liptovskej vodárenskej spoločnosti Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. 5298/204/PŠ 
zo dňa 22.12.2014 a to bez pripomienok. V dotlcnutom území sa nenachádzajú potrubia 
alebo zariadenia, ktoré by patřili pod správu LVS a.s. L.Mikuláš 
Slovenského plynárenského priemyslu - Distribúcia, a.s. Bratislava vo vyjádření č. 
TD/14/ZA/AŠ/2015 zo dňa 7.1.2015 a to bez pripomienok. V záujmovom území stavby 
sa siete vo vlastníctve SSP-Distribúcia, a.s. nenachádzajú 
Energotelu, a.s. Bratislava vo vyjádření č. ET/MM14/924 zo dňa 15.12.2014 a to bez 
pripomienok. Stavba nezasahuje podzemně telekomunikačně vedenia v správě 
Stredoslovenslcej energetiky a.s. Žilina, a Energotel a.s. Bratislava. 
Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, Detašované pracovislco Střed 
Banská Bystrica vo vyjádření č. ASMdpS-1-1293/2014 zo dňa 13.decembra 2014 a to 
bez pripomienok. 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centra podpory Žilina vo vyjádření č. 
CPZA-OTS-2014/000355-025 zo dňa 9.12.2014 a to bez pripomienok. V predmetnom 
území nenachádzajú telekomunikačně siete v našej správě. 
Slovák Telelcoinu a.s. Bratislava vo vyjádření č. 6611511184 zo dňa 5.1.2015 
s podmienlcami a to: Stavbou dojde do styku so sieťami elektronických komunikácií 
(ďalej SEK) spoločnosti Slovák Telelcom, a.s.. Všeobecné podmienlcy ochrany SEK, 
ktoré sú neoddeliteťnou 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. 
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351/2011 Z. z. o ochraně proti rušeniu. Yyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby 
platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe změny vyznačeného polygonu, 
dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené parcelně číslo v žiadosti 
nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní povinnost' podPa 
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 spracováním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a.s na stanovenie 
konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK pro střední ctvom zamestnanca 
spoločnosti pověřeného správou sieti: Ján Babál, ian.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 žiadatďa, že v textovej časti vylconávacieho 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. 
Y případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, lctorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je 
potřebné zo strany žiadatďa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany 
zariadení je porušením povinností podl'a § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických 
komunikáciách v platnom znění. Y případe, že žiadatď bude so zemnými prácami 
alebo činnosťou z akýchkolVek dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie 
stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred 
realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. 
Vzhťadom 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, ian.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 
0903924519. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohFadu vyššie 
uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s.. Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre 
ktorý mu bolo vystavené. Žiadatď nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej 
rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.. 
Žiadatďa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutďnosť na 
telekomunikační! sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikační! přípojku. Poskytovatel' negarantuje geodetickú 
přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej formě nezbavuje žiadatďa 
povinnosti požiadať o vytýčenie. 
Orange Slovensko - Michlovský s.r.o. Banská Bystrica vo vyjádření č. BB -
0052/2015 zo dňa 14.1.2015 a to bez pripomienok, nedojde ku střetu PTZ 
prevádzkovatefa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 
02 Slovakia, s.r.o, Bratislava vo vyjádření zo dňa 15.12.2014 a to bez pripomienok. 
V záujmovom území sa nenachádzajú siete objekty alebo zariadenia v správě 02 
Slovakia s.r.o. 
Hydromeliorácií, štátny podnik Bratislava vo vyjádření č. 555-2/120/2015 zo 
dňa 23.2.2015 s podmienkami a to: Po preverení vašej žiadosti a dostupných mapových 
podkladov Vám oznamujeme že na parcelách reg. C-KN 1000(reg. E-KN 297), 1002 
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(reg. E-KN 951/1, 583/1,2,/3 (reg. E-KN482), KNC 960 (reg. E-KN 960) v k.ú. 
11'anovo a na parcelách C- KN 6665 (reg. E-KN 6665) KNC 6624/7, 4342/5, 6624/11, 
6624/2 (reg. E-KN 6624/2), 6624/4, 4240/23, 6624/5, 6, 29,30, 31, , 4240/19 (reg. E-
KN 4238,4237) a 4240/16 k.ú. Ploštin určených na stavbu „Liptovský Mikuláš- Ploštín-
zahustenie TS Španie", neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenie v správě 
Hydronieliorácie, š.p.. Na parcele reg. C-KN č. 4342/4 v k.ú. Ploštin sa nachádza 
odvodňovací kanál krytý B (evid.č. 5304 243 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1984 
o celkovej dlžke 0,208 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemlcov Liptovský Mikuláš" 
v správě Hydromeliorácie, š.p.. V trase stavby „Liptovský Mikuláš- Ploštin- zahustenie 
TS Španie", neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenie v správě 
Hydromeliorácie, š.p.. Upozorňujeme Vás, že v blízkosti VN káblového vedenia v k.ú. 
Ploštin sa nachádza odvodňovací kanál krytý B (evid.č. 5304 243 002). Zároveň Vás 
upozorňujeme, že v trase uvedenej stavby v k.ú. 11'anovo ( parcela reg. C-KN č. 583/1, 
583/2, 583/3 a na parcele reg. E-KN č. 482) a v k.ú. Ploštin (parcela reg. C-KN 
č.4240/16) je vybudované detailně odvodnenie poknohospodárskych pozemlcov 
drenážnym systémom nám neznámého vlastníka. V prílohe Vám zasielame situácie 
v róznych mierkach- 4x s orientačným vyznačením odvodňovacieho lcanála krytého, 
ploch drenáže, riešených parciel a trasy navrhovanej stavby. Krytý odvodňovací kanál 
žiadame pri výstavbě rešpektovať a o jeho vytýčenie v teréne je potřebné požiadať na 
základe objednávky pracovníka Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko 
Prievidza- kontaktná osoba p. Kučera, č.t. 0948 104 407. V případe poškodenia majetku 
štátu - odvodňovacieho lcanála, ku lctorému má Hydromeliorácie, š.p. právo 
hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do póvodného stavu na náklady investora. 
Okresného úřadu Liptovskom Mikuláši, odboru pozemkového a lesného vo 
vyjádření č. OU-LM-PLO 2015/002782-02/IVA zo dňa 12.3.2015 s podmienlcami a to: 
Pornohospodárslcu pódu použiť len v odsúhlasenom rozsahu podl'a spracované projektu 
stavby a zabezpečit', aby pri použití predmetnej plochy nedošlo lc zbytočným škodám 
na priFahlých pol'nohospodárskych pozemlcoch. Pri zemných prácach oddelene 
manipulovat' s lcultúrnou vrstvou pódy od ostatnej pódy a túto použiť na spatné 
zahumusovanie. Skrytý humózny horizont až do doby jeho použitia uložit' a ošetřovat' 
tak, aby nedošlo lc jeho znehodnoteniu a odcudzeniu. Pol'nohospodárslcu pódu uviesť do 
póvodného stavu. Dodržať spracovanú bilanciu skrývky humusového horizontu 
poťnohospodárslcej pódy pre záběry kratšie alco jeden rok na predmetnú stavbu. Ohlásit' 
tunajšiemu úřadu ulcončenie použitia pofnohospodárskej pódy , vrátane jej uvedenia do 
póvodného stavu. V případe, ale by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný 
záběr PPF / po dobu lcratšiu alco 1 rok / je investor povinný požiadať orgán ochrany 
pol'nohospodárslcej pódy o lconanie podFa § 17 zákona. Připadne pošlcodenú prifahlú 
poFnohospodárslcu pódu uviesť do póvodného stavu na náklady investora. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 
Nesúhlas Urbáru a lcomposesorátu Pozemkové spoločenstvo 11'anovo, Liptovský Mikuláš 
s vydáním územného rozhodnutia stavby do doby vyriešenia námietolc uvedených stanovisku č. 
332/2014 zo dňa 17.12.2014 týlcajúca sa: 

vyžiadania súhlasu PoFnohospodárslceho družstva Liptovský Mikuláš nalcoFlco sú parcely 
KN-E 297 a 482 prenajaté družstvu, stavebný úrad vyhovuje 
požiadavlcu na uzavrenie Zmluvy o budúcej zmluve na věcné břemeno pred vydáním 
územného rozhodnutia stavebný úrad zamieta 
požiadavlcu uzatvoriť Zmluvu o vecnom břemene po vybudovaní a geodeticlcom 

zameraní stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie trafostanice IBV Španie" 
pred vydáním lcolaudačného rozhodnutia stavebný úrad zamieta 
požiadavlcu realizovat' přeložku vzdušného VN vedenia č. 103 v lokalitě Demánovslcá 

dolina - Lúčlcy v póvodnej trase zemným lcáblom do terénu (od štátnej cesty po 
trafostanici! na parcele KN-C 2942/7, kat. územie Demánovslcá dolina alco náhradu za 
obmedzenie užívania předmětných parciel) stavebný úrad zamieta 
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Námietke Guziniakovej Danuše, bytom Hlavná 103/80, 031 01 Liptovský Mikuláš -
Ploštin zastúpenej Ing.arch.Monikou Callovou, bytom Ploštin 212, 031 01 Liptovský 
Mikuláš týkajúcej sa : 

potenciálně rozdelenie parciel (označené čiernou tenkou čiarou v situácii projektovej 
dokumentácie) pre jednotlivé rodinné domy riešiť aj na parcele reg. KN-E č. 4238 
spolu so susednou parcelou reg. KN- E č. 4237. Jednalo by sa o 3 nové stavebné 
pozemky (spolu o výmere 2436 m2 ornej pody, mimo zastavané územie obce) o výmere 
812 m2 stavebný úrad zamieta 
novovzniknutú parcelu reg KN - C č. 4240/19 (2395 m2, orná póda, list vlastníctva 
nezaložený) nie je potřebné v predmetnej dokumentácii uvádzať, nakol'ko nový 
geometrický plán vznikol bez nášho vedomia a bez nášho súhlasu. Výměra na ňom je o 
41 m menšia ako výměra oboch parciel v póvodnom operáte KN-E a list vlastníctva 
nie je k nej založený, pričom vlastníci sú už dávno známi stavebný úrad zamieta. 
súhlasíme s napojením našich potenciálnych stavebných pozemkov na NN káblové 
vedenie a najbližšie rozpojovacie skrine, připadne vytvořit' samostatné rozpojovacie 
skrine pre naše 3 nové stavebné pozemky stavebný úrad zamieta 
žiadame vyriešiť príjazd z cesty 111/018130 Lipt Mikuláš - Ploštin k našim pozemkom, 
nakoPko pozemky pre potenciálně rodinné domy v celej novej lokalitě Spanie bez 
vhodného príjazdu v súlade s dopravnými predpismi a normami, nie je možné 
považovat' za stavebné pozemky stavebný úrad zamieta 
nakol'ko sa časť riešenej lokality nachádza v 20 metrovom ochrannom pásme cesty 
111/018130 Lipt. Mikuláš - Ploštin, žiadame zároveň o stanovisko správců predmetnej 
komunikácie, ktorým je Správa ciest ZSK - závod Liptov stavebný úrad vyhovuje 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona tri roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnost', ale v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. 

O d ó v o d n e n i e  :  

Dňa 10.12.2014 podal navrhovatel' Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO 36403008 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS Španie", NN rozvody, VN rozvody, 
trafostanica, liniová stavba, na pozemkoch parc.č. KN-C 1000 (KN-E297), KN-C 1002 
(KN-E 951/1), KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E482), KN-C 960 (KN-E 960), 
v katastrálnom území 11'anovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665), KN-C 
4342/4, KN-C 4342/5, KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C 6624/4, KN-C 
4240/23, KN-C 6624/5, KN-C 6646/6, KN-C 4240/31, KN-C 4240/30, KN-C 4240/29, KN-C 
4240/19 (KN-E 4238, KN-E 4237)KN-C 4240/16 v katastrálnom území Ploštin. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

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. 
Stavebnému úřadu boli předložené súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a to: 
Okresného riaditďstva hasičského a záchranného zboru v Lipt.Mikuláši- č. ORHZ-LM1-
862/2014 zo dňa 12.12.2014, Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/010206-
2/Mk zo dňa 21.11.2014, Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania 
vplyvov na životné prostredie Č.OU-LM-OSZP-2015/197-004-CEN zo dňa 16.1.2015, 
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek 
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štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-LM-OSZP-2014/010203-002/LŠ zo dňa 
21.11.2014, závazné stanovisko Krajského pamiatkového úřadu Žilina č. KPUZA-
2014/20107-2/80069/FUR zo dňa 8.12.2014, vyjadrenie Správy ciest Žilinského 
samosprávného kraja č. 45/2014/SC ŽSK-232 zo dňa 5.12.2014, Okresného úřadu 
Liptovský Mikuláš, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LM-
OCDPK-2015/000794-002 zo dňa 15.1.2015, Slovenského vodohospodářského podniku, 
Správy povodia horného Váhu Ružomberok č. CZ 809/2015 zo dňa 12.1.2015, Liptovskej 
vodárenskej spoločnosti Liptovský Mikuláš č. 5298/204/PŠ zo dňa 22.12.2014, 
Slovenského plynárenského priemyslu - Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/14/ZA/AS/2015 
zo dňa 7.1.2015, Energotelu, a.s. Bratislava č. ET/MM14/924 zo dňa 15.12.2014, 
Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, Detašované pracovisko Střed Banská 
Bystrica č. ASMdpS-1-1293/2014 zo dňa 13.12. 2014, Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, Centra podpory Žilina č. CPZA-OTS-2014/000355-025 zo dňa 9.12.2014, 
Slovák Telekomu a.s. Bratislava č. 6611511184 zo dňa 5.1.2015, Orange Slovensko -
Michlovský s.r.o. Banská Bystrica č. BB-0052/2015 zo dňa 14.1.2015, 02 Slovakia, s.r.o. 
Bratislava zo dňa 15.12.2014, Hydroineliorácií, š.p. Bratislava č. 555-2/120/2015 zo 
dňa 23.2.2015. 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil veřejnou 
vyhláškou podfa § 36 stavebného zákona dňa 16.1.2015 začatie územného konania a dňa 
10.2.2015 vykonal ústné pojednáváme s miestnym zisťovaním. 
V zákonom stanovenej lehote, na ústnom pojednávaní boli stavenému úřadu předložené 
pripomienky: 
- Nesúhlas Urbáru a komposesorátu Pozemkové spoločenstvo Il'anovo, Liptovský Mikuláš 
s odvoláním sa na stanovisko č. 332/2014 zo dňa 17.12.2014 týkajúce sa vyžiadania stanoviska 
Pofnohospodárskeho družstva Liptovský Mikuláš, ktoré má prenajaté parcely KN-E 297 a 482. 
Súhlasné stanovisko zo dňa 21.1.2015 je súčasťou dokladovej časti návrhu. 
Pripomienky týkajúce sa uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve na věcné břemeno pred 
vydáním územného rozhodnutia, ako aj zmluvu o vecnom břemene pred vydáním 
kolaudačného rozhodnutia stavby a ako náhradu za obmedzenie užívania předmětných parciel 
požiadavku realizovat' přeložku vzdušného VN vedenia č. 103 v lokalitě Demánovská dolina -
Lúčky v póvodnej trase zemným káblorn do terénu (od štátnej cesty po trafostanicu na parcele 
KN-C 2942/7, kat. územie Demánovská dolina) stavebný úrad zamietol z dóvodu požiadaviek, 
ktoré nemajú oporu v právnych predpisoch a sú nad rámec kompetenci! stavebného úřadu. 
Podl'a § 3 ods.l/e vyhlášky č. 453/2000 Z.z., lctorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, navrhovatel' k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
předkládá súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovatel' k pozemku vlastnické alebo iné 
právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť, avšak v případe umiestnenia 
líniovej stavby energetického charakteru v mimo zastávaného územia obce stavebný úrad je 
povinný postupovat' v súlade s ustanovením §-11 ods.l písm. f) zákona 251/2012 Z.z. 
o energetike v znění neskorších predpisov, podl'a ktorého držitel' povolenia (SSE-D a.s.) alebo 
ním poverená osoba má právo zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastávaného územia 
obce okrem iného elektrické vedenia a elektroenergetické zariadenia prenosovej sústavy a 
distribučnej sústavy aj bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka pozemku, stavební! činnost' je 
však povinný vlastníkovi pozemku vopred oznámit' (§ 11 ods.2 zákona o energetike). 
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podl'a § 11 ods. 1 zákona o energetike sú věcnými 
bremenami spojenými s vlastníctvom nehnutefnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra 
nehnutefnosti je oprávněný držitel' povolenia po ukončení stavby ajej geodetickom 
a polohopisnom zameraní a vlastník nehnutefnosti má za zriadenie věcného břemena nárok na 
primeranú jednorazovú náhradu, ktorá sa poskytuje za výměru, v ktorej je vlastník pozemku 
obmedzený pri užívaní nehnutefnosti v dósledku uplatnenia zákonného věcného břemena a to 
v lehotách podfa ustanovení uvedených v zákone. V případe, ak k vzájomnej dohodě nedojde, 
výšku náhrady je možné uplatnit' v súdnom konaní. Preto stavebný úrad námietky zamietol. 

- Guziniakovej Danuše, bytom Hlavná 103/80, 031 01 Liptovský Mikuláš - Ploštin 
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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' móže byť preskúmaná súdom. 

Doručuje sa 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
Urbár a komposesorát, Pozemkové spoločenstvo 11'anovo, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
Ing.Lúčanová Zlatica, predsedníčka 
Callová Monika Ing.arch., Ploštin 212, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Vlastníci nehnutďností a susedných nehnutďností - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Na vedomie 
Energotel a.s., J.Milca 44, 010 01 Žilina 
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPK, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresně riaditefstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditďov č. 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad, odbor krizového riadenia, Liptovský Mikuláš 
Krajské riaditeFstvo 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 Liptovský 
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 nehnuteFného majetku a výstavby, Banská Bystrica 
Krajský pamiatkový úrad Žilina 

Úradny záznam 
Veřejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli města /obce dňa : 
Veřejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule města /obce dňa : 
Oznámené iným spósobom v mieste obvyklým : 
(web stránka, rozhlas, lokálně TV, a iné miestne médiá ) 
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : 
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zastúpenej Ing.arch. Monikou Callovou, bytom Ploštin 212, 031 01 Liptovský Mikuláš 
s požiadavkou rozdělit' parcelu KN-E 4238 výměry 1192 m2 spolu so susednou parcelou KN-E 
4237 výměry 1244 m2 (spolu o výmere 2436 m2) na 3 nové stavebné pozemky každého 
ovýmere 812 m2, novovzniknutú parcelu KN-C 4240/19 nie je potřebné vpredmetnej 
dokumentácií uvádzať nakol'ko nový GP vznikol bez jej vedomia a súhlasu, výměra na ňom je 
o 41 m2 menšia, ako výměra oboch parciel v póvodnom operáte KN-E a list vlastníctva nie je 
k nej založený, pričom vlastníci sú už dávno známi. Namietajúca žiada vyriešiť príjazd z cesty 
111/018130 Liptovský Mikuláš - Ploštin k svojim pozemkom, nakol'ko pozemky pre 
potenciálně rodinné domy v celej novej lokalitě Španie bez vhodného príjazdu v súlade s 
dopravnými predpismi a normami, nie je možné považovat' za stavebné pozemky, zároveň 
súhlasí s napojením potenciálnych stavebných pozemkov na NN káblové vedenie a najbližšie 
rozpojovacie skrine, připadne požaduje vytvořit' samostatné rozpojovacie skrine pre 
navrhované 3 nové stavebné pozemky. 
Předložené námietky nesúvisia s predmetom konania a tohto rozhodnutia. Spósob funkčného 
využitia pozemkov vo vlastníctve, připadne v spoluvlastníctve namietajúcej je potřebné riešiť 
samostatné v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou města Liptovský Mikuláš 
prostredníctvom útvaru hlavného architekta města vrátane ich sprístupnenia s napojením na 
dopravno-komunikačný systém města. Na základe konkrétného vyriešenia rozdelenia 
pozemkov s ich sprístupnením a žiadosti jednotlivých stavebníkov je SSE-D a.s. Žilina zo 
zákona o energetike povinná každému stavebnému pozemku určiť bod napojenia na elektrickú 
energiu. V návrhu sú zohfadnené požiadavky, ktoré spoločnosť obdržala do podania návrhu 
tunajšiemu úřadu. 
Parcela KN-C 4240/19 vznikla na základe spracováných GP na susedné pozemky. 
NehnuteFnosť vo vlastníctve namietajúcej nebola spracovaním GP dotknutá, jej vlastníctvo je 
aj naďalej pre parcelu KN-E 4238 evidované na LV 952. Preto námietky stavebný úrad 
zamietol. 
Navrhovatel' předložil vyjadrenia, stánoviská, 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 bolo předložené stanovisko čestného správného orgánu a správců cesty s určením 
podmienok pre vedenie trasy umiestnenie trafostanice a uloženie energetických rozvodov do 
telesa ciest a ich ochranného pásma. Navrhovatel' je povinný podmienky zohl'adniť v ďalšom 
szupni projektovej dokumentácie určenej pre vydanie stavebného povolenia. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom obce, příslušný stavebný úrad, 
kompletně posúdil návrh na umiestnenie stavby podfa §37 stavebného zákona a zistil, že 
umiestnenie stavby zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hfadislcám neodporuje, ani neohrožuje životné prostredie. Umiestnenie stavby nie jev rozpore 
so zámenni rozvoj a města Liptovský Mikuláš a schválenou územno-piánovacou dokumentáciou 
uznesením Městského zastupitelstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závaznou časťou 
vyhlášenou Všeobecne závazným nariadením Č.7/VZN/2010 dňa 16.12.2010. Umiestnenie 
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podl'a § 47 a § 48 stavebného 
zákona. 

P o u č e n i e : 

Toto rozhodnutie má formu veřej nej 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 
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Ovcril: 

Č. ZÁKAZKY: 0102715-PP-PO Dótum: 11/2014 

SSE-DISTRIBÚCIA Stavebník; 
SSE-Distribúcia a.s, 

ŽILINA 
Nózov stavby: 

Lipt. Mikuláš-Ploštin 

Mierka: 
Názov výkresu1 

Archívně číslo: 
Zodp.pro). 
J. Kriško 

Proiektovot 
J. Kriško J. Kriško 


