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Obec Bobrovec 
Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec 

Číslo: UR a SP/2014-06123/04-BR V Liptovskom Mikuláši: 19.11.2014 

Vec: Město Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 
00 315 524 zastúpené REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 
Bratislava, IČO: 35 729 023 - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„ Liptovský Mikuláš - miestna komunikácia v úseku od autobusového nádražia na 
ul. Belopotockého po supermarket TESCO " 

Navrhovatel' Město Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš, IČO: 00 315 524 zastúpený REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 
04 Bratislava, IČO: 35 729 023 podal dňa 01.10.2014 návrh na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby „ Liptovský Mikuláš - miestna komunikácia v úseku od autobusového 
nádražia na ul. Belopotockého po supermarket TESCO ". 

Obec Bobrovec zastúpená starostom obce ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 
v spojení s§ 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku 
( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov a 
§ 5 písm. „ a " zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok abývanie, prerokoval žiadosť stavebníka s účastníkmi konania a dotknutými 
orgánmi postupom podl'a § 36 stavebného zákona a posúdil návrh postupom podl'a § 37 
stavebného zákona. 

Na základe výsledkov tohto konania podl'a § 39 a § 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) vydává 

„ Liptovský Mikuláš - miestna komunikácia v úseku od autobusového nádražia na 
ul. Belopotockého po supermarket TESCO " ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch 
liniová stavba ( od existujúcej komunikácie v lokalitě Kamenné pole smerom na východ poza 
mestskú časť Vrbica - Nábrežie lokalita Hlboké s napojením sa na projektovaná komunikáciu 
v rámci modernizácie železničnej tratě pre ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 
pod č. ÚRaSP 2008/05770-TA 1 zo dňa 31.12.2008 ) v k. ú. Liptovský Mikuláš tak, ako je 
to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvoří 
přílohu tohto rozhodnutia. 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
r r 

U Z E M N E  R O Z H O D N U T I E  

rozhodnutie o umiestnení stavby 
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Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia: 
Predmetom navrhovanej stavby je riešenie miestnej komunikácie, stykovej křižovatky v 

mieste napoj enia na komunikáciu projektovanú v rámci modernizácie železničnej tratě a 
okružnej křižovatky v mieste napoj enia na existujúcu cestu v lokalitě Kamenné pole. 
Komunikácia je v zmysle územného plánu a požiadaviek Města Liptovský Mikuláš navrhnutá 
vo funkčnej triede C2 v kategorii MO 8/40 s chodníkom s vykradenými pásmi pre chodcov a 
cyklistov, nakol'ko riešená komunikácia má byť podl'a územného plánu súčasťou cyklotrasy. 
Vybudováním komunikácie bude vytvořené priame přepoj enie cesty 11/584 s plánovanými 
objektmi novej železničnej a autobusovej stanice, ako aj prepojenie s cestou III/Ol8130 bez 
potřeby prejazdu centrom. Zároveň bude po nej zabezpečená obsluha piánovanej zóny južné 
město. 

V mieste navrhovanej kruhovej křižovatky je potřebné premostenie toku „ Močiarka 
ktorej tok je v súčasnosti vedený v otvorenom korytě. Premostenie je potřebné aj pre 
pravostranný bezmenný přítok, ktorý je situovaný pod výhFadovým ramenom křižovatky. 
Tok sa přemostí pódorysne zalomeným jednoduchým doskovým mostom s gravitačnými 
oporami. Okrajové došky nosnej konštrukcie budú vyhotovené s monolitickými římsami na 
ktorých sa osadí zábradlie. Pravostranný přítok „ Močiarky " sa navrhuje pod komunikáciou 
ramena křižovatky previesť v rúrových železobetonových pátkových rúrach DN 1200. 

Objekt čestná kanalizácia rieši odvodnenie navrhovanej komunikácie MO 8/40, dfžky 
377 m od existujúcej miestnej obslužnej komunikácie pri OD TESCO s vytvořením okružnej 
křižovatky až po navrhovanú komunikáciu 50 410-38-05 ZST Liptovský Mikuláš, přístupová 
komunikácia z ulice Belopotockého, stavby ŽSR modernizácia tratě, Liptovský Mikuláš -
Poprad-Tatry ( mimo ), 5. etapa. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude rozdělená na dve 
stoky „ A " a „ B ". Stoka „ A " - odkanalizuje gravitačné úsek od okružnej křižovatky po 
vrcholový bod komunikácie v km 0,1845. Potrubie je trasované kanalizačnými šachtami v osi 
komunikácie. V ostrove okružnej křižovatky je osadená sútoková šachta, z ktorej stoka „A" 
pokračuje pozdíž výhFadovej komunikácie s prekrižovaním vodného toku Močiarka a 
následne v súbehu s tokom vyúsťuje cez vyústný objekt do rieky Váh. Pred zaústěním do 
Váhu bude dažďová voda z komunikácii prečistená v odlučovači ropných látok. Stoka „ B " -
odkanalizuje gravitačné úsek od vrcholového bodu komunikácie v km 0,1845 po navrhovanú 
komunikáciu SO 410-38-05. Potrubie je trasované kanalizačnými šachtami v osi 
komunikácie až po zaústenie do navrhovanej stoky v rámci odvodnenia komunikácie SO 410-
38-05 s vyústěním cez ORL a vyústný objekt do toku Váh. 

Osvetlenie projektovanej komunikácie je navrhnuté pomocou oceFových kužel'ových 
stožiarov s přírubou výšky 9,0 m v počte 15 ks s jednoramennými výložníkmi 1,5 m ( 12 ks ) 
a dvojramennými výložníkmi 1,5 m ( 3 ks ). Osvetlenie je riešené pomocou výbojkových 
svietidiel: 100W, IP65 (18 ks ). 

V blízkosti navrhovaného kruhového objazdu sa nachádza káblové VN vedenie. Pri 
kolízii s budovanou stavbou sa káble v beznapáťovom stave obkopú, vložia sa do delenej 
chráničky a podťa možností sa uložia do prehlbeného výkopu - 120cm pod úrovňou cesty. 

Navrhovaná komunikácia MO 8/40 v km 0,199 křižuje existujúci oceFový vodovod 
DN 400. Komunikácia vodovod křižuje v priamom úseku. Pod komunikáciou bude na 
potrubie osadená oceFová polená chránička DN 500, dlžky 20m, presahujúcej patu svahu min. 
o l,0m. 

Navrhovaná komunikácia MO 8/40 v km 0,188 křižuje existuj úci vodovod z tvámej 
liatiny DN 350. Z dóvodu, že sa lomový bod na trase vodovodu dostává do komunikácie je 
potřebné jeho preloženie. Přeložka bude trasovaná kolmo na os komunikácie o celkovej dlžke 
34 m. Materiál potrubia bude tvárná liatina, profilu DN 350. Pod komunikáciou bude potrubie 
uložené do oceFovej chráničky DN 600, dlžky 20m, presahujúcej patu svahu min. o l,0m. 
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Navrhovaným predížením existujúcej miestnej obslužnej komunikácie do okružnej , 
křižovatky sa dostává STL plynovod z PE, D63 do komunikácie. Z tohto dóvodu je 
navrhované jeho preloženie a to do navrhovaného chodníka. Přeložka plynovodu bude z 
materiálu HDPE, D63, dížky 21m. 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov: 
Pozemky použité na výstavbu sú vedené na listoch vlastníctva ako trvalý trávný porast 

a orná póda. 

Objektová skladba: / v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia / 
• Stavebné a inžinierske objekty 

SO 01 Miestna komunikácia a křižovatky 
SO 02 Premostenie vodného toku Močiarka 
SO 03 Čestná kanalizácia 
SO 04 Veřejné osvetlenie 
SO 05 Ochrana VN rozvodov 
SO 06 Ochrana vodovodu DN 400 
SO 07 Ochrana vodovodu DN 350 
SO 08 Přeložka STL plynovodu 
SO 09 Sadové úpravy 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
- Ing. Zuzana Podolcová, REMING Consult, a.s., Ul. Trnavská 27, 831 04 Bratislava 1144 * 

Z * 4 - 21 

Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas 
platnosti rozhodnutia: 
1. V ďalšom stupni PD riešiť: 

- Je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa 
v mieste navrhovanej stavby a zakreslit' ich do projektovej dokumentácie predloženej 
pre vydanie stavebného povolenia. 

- Je potřebné zapracovat' požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov do PD pre 
ďalší stupeň (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia). 

- Je potřebné vypracovat' projekt organizácie výstavby. 

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia 
stavby s okolitým ŽP, najma pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 
Stavba bude umiestnená v extraviláne města Liptovský Mikuláš k. ú. Liptovský 
Mikuláš 
Priestorové osadenie stavby: 
- podl'a zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou rozhodnutia 

o umiestnení stavby. 

napoj enie na rozvodné siete: 
- Veřejné osvetlenie - Napájanie je navrhnuté káblom CYKY-J 4x16 mm2 odbočením 

zo stožiara VO komunikácie, ktorú rieši projekt 0608/410-38-05 ( ŽSR, Modernizácia 
tratě Žilina - Košice, Úsek tratě Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry, 5. etapa ). Keďže 
osvetlenie tohto objektu je len podružnou vetvou VO, bude ovládané spoločne s, 
nadradenou vetvou VO. 
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3. Podmienky na ochranu přírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o ŽP 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas realizácie stavby, sa bude nakladať v súlade so 

zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch aozmene a doplnění niektorých 
zákonov v znění neskorších predpisov aprávnymi predpismi vydanými na jeho základe 
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
- S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města 

Liptovský Mikuláš. 
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdat' len oprávnenej 

osobě v zmysle „ zákona o odpadoch " pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie 
( zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov ) pred 
zneškodněním ( skládka odpadov ). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na 
dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou ( napr. 
veťkoobjemový kontajner ) na vzniknutý odpad, připadne iným vhodným sposobom, 
ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS 
- Další stupeň projektovej dokumentácie žiadame zaslat' na vyjadrenie. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP 
- Pri realizácii stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave 

s ciel'om predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie. 

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a 
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete: 
Slovák Telekom, a.s., 
- 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 ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo k si 
stavebník nesplní povinnost' podl'a bodu 3. 

- Stavebník alebo nim 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.babai@telekom.sk, +421 44 4328456 

- V případe ak na Vami defínovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá 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. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 

- Žiadatel' 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. 

mailto:jan.babai@telekom.sk
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- Žiadatďa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutel'nosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku 

v 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 
- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit' 

najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý vykoná odborný 
dohl'ad stavby formou obhliadky jej výkopov z hfadiska výskytu možných archeolo
gických nálezov. 

- Ak počas stavebných prác dojde k akémukofvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových 
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu 
Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

SPP-distribúcia, a.s. 
- 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. (kontakt p. Riboňová Dagmar +421416265598 ). 

- V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. 
od 01.04. bezplatné vykonává prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné 
stavby ktoré rozs nepresiahne 1 hodinu a dížku 100 m. 

- Pri vytýčení je potřebné identifikovat' hfbku uloženia plynovodu po celej trase 
plynovodu v kolízii s komunikáciou. Min. krytie plynovodu musí byť 0,8 m. 

- Požadujeme zachovat' pri terénnych úpravách jestvujúce krytie našich sietí v zmysle 
TPP 702 01. Změna krytia plynárenských zariadení musí byť odsúhlasená so zástupcom , 
prevádzkovatefa. Poklopy zemných súprav nachádzajúce sa na trase budú upravené na 
náklady investora pred položením povrchov komunikácie za účasti pracovníkov údržby. 

- Pri zhutňovacích prácach nepoužívat' ťažké vibračné mechanizmy, aby nedošlo k 
poškodeniu izolácie na jestvujúcom plynovom potrubí. 

- Zemné práce realizované v blízkosti nami vytýčených plynovodov a přípoj ok realizovat' 
ručně min. 1,5 m na každú stranu od osí plynovodov, aby nedošlo k poškodeniu 
plynárenských zariadení. 

- Odkrytie plynovodu móže byť vykonané len na základe písomného súhlasu ( v' 
stavebnom denníku) majstra údržby alebo nim pověřeného pracovníka: 

- 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. 
Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam. 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 
- V záujmovom území stavby sa nachádzajú potrubia veřejného vodovodu v našej správě. 

Situáciu so zakreslením podzemných vedení Vám zasielame v prílohě. Upozorňujeme 
Vás, že zakresleme podzemných vedení v situácii je orientačné. Trasy potrubí vytýčíme 
na základe predloženej objednávky. 

- Ďalší stupeň projektu stavby žiadame předložit' k vyjadreniu. 
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Okresně riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši 
- V rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie je potřebné respektovat' jestvujúce 

zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov - odběrné miesta. 

FIN.M.O.S. a.s. 
- Akékofvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady města Liptovský 

Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovědnost'. 
- V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame 

vykonat' přesné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora. 
- Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve nasej 

spoločnosti a vykonané změny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov 
medzi našou spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš, o čom žiadame předložit' 
prehlásenie města Liptovský Mikuláš. 

- Uskutočnené změny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu 
VO na vlastně náklady města Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude 
bezodkladné předložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti. 

- Z technického hl'adiska sa k samotnému obsahu projektovej dokumentácie pre vydanie 
stavebného povolenia nevyjadřujeme. 

- Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a 
zmien na VO ako aj o zaslanie příslušných dokladov, najma revíznych správ a pasportu 
VO. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
- V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové 

vedenia VN, ako aj podpěrné body nadzemného vedenia VN v správě SSE-D, a s. 
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

zákona 251/2012 Z. z. a příslušných noriem STN ( VN vzdušné vedenie 22kV od 
krajného vodiča na každú stranu 10 metro v, VN a NN zemné káblové vedenie na každú 
stranu 1 meter) 

- Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' stabilitu existuj úcich podpěrných 
bodov a celistvost' uzemňovacej sústavy. Dórazne upozorňujeme, že vyznačené trasy sú 
len orientačné a pred zahájením výkopových prác je bezpodmienečne potřebné 
vytýčenie podzemných kábelových vedení. 

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. Presnú trasu 
podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. Vám na základe objednávky vytýči 
určený pracovník SSE-D, a.s. - Technická příprava a RP 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí 
realizátor prizvať zástupců SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu 
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka připadne na kópiu tohto 
vyjadrenia. 

- V případe potřeby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po předložení zápisu z 
kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina. 

- Zároveň si Vás dovoluj eme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj 
vedenia třetích osob. Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa 
jeho vystavenia. 

- Stavbu žiadame realizovat' v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 
- Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás SSE - D prosí o uvádzanie ich značky, 

resp. priloženie fotokopie ich vyjadrenia. 
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- Toto vyjadrenie móže slúžiť pre potřeby vydania územného rozhodnutia alebo 
stavebného povolenia, za dodržania „ Všeobecných podmienok k vyhotoveniu 
energetického diela " 

1. V zmysle Zák. č. 251/2012 Z. z., § 43. žiada SSE-D, a.s. dodržať ochranné pásmo 
příslušného zariadenia elektrizačnej sústavy: 
- pre vodiče bez izolácie od 1 do 35 kV vrátane - lOm od zvislice krajných vodičov 

na obe strany 
- pre vodiče so základnou izoláciou od 1 do 35 kV vrátane - 4m od zvislice krajných 

vodičov na obe strany 
- pre závěsné káblové vedenie od 1 do 35 kV vrátane - lm od zvislice krajných 

káblov na obe strany 
- pre vonkajšie podzemné elektrické vedenie do 110 kV vrátane - 1 m od zvislice 

krajných káblov na obe strany 
- ostatné případy a podmienky riešiť podl'a platnej legislativy 
V ochrannom pásme je zakázané: 
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, - vysádzať a pěstovat' trvalé porasty. -

uskladňovat' 1'ahko horl'avé alebo výbušné látky. 
- vykonávat' činnosti ohrožujúce bezpečnost' osob a majetku, 
- vykonávat' činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnost' a spol'ahlivosť 

prevádzky sústavy, 
- ostatné případy a podmienky riešiť podl'a platnej legislativy 
Výnimky z ochranný ch pásiem móže v odóvodnených prípadoch povolit' stavebný 
úrad, na základe stanoviska prevádzkovatefa distribučnej sústavy. 

2. Pred zahájením prác je bezpodmienečne potřebné v dostatočnom časovom předstihu 
(min. 40 dní vopred) požiadať SSE a.s. příslušné pracovisko o vytýčenie inžinierskych 
sietí v správě SSE-D, a.s.. Tito pracovníci SSE a.s. budú přizvaní aj ku kontrole 
samotnej pokládky káblových vedení v správě SSE-D. a. s. a odsúhlasenie potvrdia 
zápisom do stavebného denníka. 

3. Zamestnávatel' vykonávajúci montážně, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné 
fyzické osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávatelem prác 
zabezpečenie a vybavenie pracoviska na. bezpečný výkon práce. Práce sa móžu začat', 
až vtedy, keď je pracovisko náležité zabezpečené a vybavené. Pred zahájením prác 
bude stavebník poučený pracovníkmi SSE a.s. o spósobe a podmienkach realizácie na, 
a v blízkosti energetických zariadení v správě SSE-D, a. s. 

4. Bezpečnost' práce a zaistenie pracoviska musí byť vykonané pre konkrétné činnosti a 
práce v zmysle STN 34 3100, STN 34 3101 a PNE 33 2130. V zmysle zákona 
124/2006 Z. z. musia byť posúdené riziká a zostatkové riziká, ktoré třeba s plnou 
vážnosťou brať na zřetel' počas celej výstavby. 
Pokial' nebudú splněné podmienky týchto ustanovení, žiadna fyzická alebo právnická, 
osoba nesmie vykonávat' činnosti a práce na zariadeniach vo vlastníctve SSE-D, a.s. 
bez písomného súhlasu vlastníka a prevádzkovatefa distribučnej sústavy (SSE-D. a.s.). 

5. Přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia podfa zákona o energetike je 
možné vykonat' len zo súhlasom vlastníka tohto zariadenia a na náklady žiadatefa, 
pokial' sa nedohodne inak. 

6. Elektrický přívod od určeného odovzdávacieho miesta z distribučnej sústavy po 
elektromerovú rozvodnicu ( vrátane ) si buduje stavebník na vlastné náklady. 
Projektová dokumentácia musí byť navrhnutá s ohfadom na požadovaný příkon 
odběrného miesta, a v plnej miere za ňu zodpovedá projektant. 
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami, 
normami. Ak je to potřebné, bude overená příslušným Stavebným úradom a na TI. 



8 z 13 

7. Práce v zmysle PD na elektrickom zariadení smie realizovat' odborné spósobilá osoba v 
zmysle Vyhl. 508/2009 Z. z.. Stavba nesmie mať nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie a musí byť realizovaná v súlade so zákonom 223/2001 Z. z. a jeho doplnkov. 

8. SSE-D. a.s. si v případe externého dodávatefa vyhradzuje právo použitia jednotlivých 
konštrukčných prvkov a celkov od iných výrobcov, pri dodržaní druhu prvkov a 
celkov, podťa platného „ Katalogu funkčných celkov a prvkov v SSE, a.s. " v čase 
realizácie na základe rozhodnutia výberovej komisie. 

9. Odsúhlasená menovitá prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je 
jednoznačné zadefinovaná vo vyjádření, a hlavný istíč je odsúhlasený s prúdovou 
charakteristikou typu B. 

10. Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S riešiť mimo plombovanej časti elektroměrových 
rozvádzačov (ďalej ER). 

11.Meranie elektrickej energie riešiť v samostatnom elektromerovom rozvádzači ( ER ), 
ktorý sa musí umiestniť na verejne přístupné miesto na hranicu s veřejným pozemkom 
- napr. v oplotení. Elektroměrový rozvádzač pripraviť na montáž HDO. Pred ER musí 
byť rovný vofný priestor aspoň 800 mm a jeho spodný okraj musí byť vo výške min. 
600 mm nad upraveným terénom. Pri osádzaní ER vedfa jestvujúceho podpěrného 
bodu je potřebné dodržať vzdialenosť min. 2m, a respektovat' jestvujúce energetické 
zariadenie, nepoškodzovať celistvost' uzemnení apod.. Zasahovat' do elektrickej 
přípojky móže vlastník elektrickej přípojky len so súhlasom . prevádzkovatďa 
distribučnej sústavy. 
Ku priznaniu príslušnej sadzby s potřebou blokovania spotrebičov pre elektrické 
vykurovanie musia byť splněné obchodné podmienky v zmysle platného cenníka v čase 
žiadosti připojenia elektrického vykurovania. Vo všeobecnosti je odběratel' elektřiny 
povinný splňať technické podmienky a obchodné podmienky připoj enia k sústave. 
Montáž určeného meradla zabezpečuje prevádzkovatel' distribučnej sústavy. 

12. Připojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu 
elektrickej energie v neprospěch ostatných odberatel'ov, inak móže v zmysle Zákona č. 
251/2012 Z. z., dodávatel' elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo 
prerušiť dodávku elektrickej energie. 

13. Pred připojením odběrného miesta musí byť s odberatel'om uzavretá Zmluva o 
připojení, v ktorej bude stanovený připojovací poplatok 
K zmluve o připojení je potřebné předložit': 
- žiadosť na predpísanom tlačive 
- list vlastníctva (resp. súhlas vlastníka pozemku). 

14. V případe dodania PD zabezpečenej dodávatefsky cudzou organizáciou a v případe, ak 
ide v zmysle zákona 251/2012 Z. z. o distribučnú sústavu, SSE-D, a.s. si vyhradzuje 
právo na určenie spósobu a podmienok realizácie předmětného diela na oddelení 
Projektového manažmentu. SSE, a.s. upozorňuje, že Vami spracovaná projektová 
dokumentácia musí byť v súlade so Štandardom projektovej dokumentácie a 
stavebného povolenia pre potřeby SSE-D, a.s. ktorý je uvedený na internetovej stránke 
SSE-D, a.s. Za technickú parametrizáciu v rámci projektovej dokumentácie, a možnost' 
realizácie energetického diela podl'a nej v plnej miere zodpovedá spracovatel' 
projektovej dokumentácie zodpovědný projektant. 

15. Pri kolaudácii stavby žiadame doplnit' geodetické zameranie stavby tak, aby poloha 
navrhovaného elektrického zariadenia bola zameraná v súradnicovom systéme S-JTSK 
a v triede přesnosti 3. Dodávka musí obsahovat' příslušné zamerania elektrického 
zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu 
polohy vedenia v teréne. Zamerania žiadame spracovať vo vektorovom formáte 
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*.DGN. ktorý je načítatel'ný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v 
textovom súbore *.TXT. 

16. Stavba bude realizovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami STN 
17. Příklady fmancovania jednotlivých spósobov napojenia a postupy pri připojovaní sú 

uvedené na www.sse-d.sk. 
18. Vyjadrenie pre stavebné povolenie je platné 2 roky. 
19. Vyjadrenie pre elektrické vykurovanie je platné 1 rok. 

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás SSE, a.s. prosí o uvádzanie ich značky, 
resp. priloženie fotokopie ich vyjadrenia. Ich vyjadrenie móže slúžiť aj pre účely 
územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia. 

Městský úrad v Liptovskom Mikuláši, oddelenie životného prostredia, dopravy a 
veřejných priestranstiev, útvar životného prostredia a poPnohospodárstva 
- k umiestneniu miestnej komunikácie nemá pripomienky z hfadiska veřejnej zelene. Pri 

výkopových prácach podfa priloženej PD je potřebné zabránit' poškodeniu koreňových 
systémov dřevin Zároveň žiadame pri konečných terénnych úpravách zabezpečit' 
dosypanie ornicou a osev trávy 

- Pred výstavbou je potřebné požiadať orgán ochrany prírody o vydanie rozhodnutia o 
výrube dřevin vo veřej nej zelení, nakol'ko táto je budúcou stavbou dotknutá. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor 
- K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území 

tunajší úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to 
predovšetkým odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v 
nevyhnutných prípadoch, v odóvodnenom rozsahu a po zbere úrody. 

- Po právoplatnom územnom rozhodnutí, pred zahájením stavebného konania k 
predmetnej stavbě / pravděpodobně etapovite kjednotlivým stavebným objektom / 
požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia podfa § 17 ods. 1 a 6 zákona pre odňatie 
PP na celú plochu, vyžadujúcu trvalé odňatie, nakofko predmetná PP na celú plochu, 
vyžadujúcu trvalé odňatie, nakofko predmetná PP sa nachádza mimo zastávaného 
územia obce a pokiaf návrh nebude v rozpore zo zásadami ochrany PP / § 12 zákona /. 
Na konanie pre rozhodnutie vo veci sa vzťahujú všeobecné předpisy o správnom 
konaní. 

- K žiadostiam pre trvalé odňatie podfa § 17 zákona žiadame doložit': 
a/ upresnenie výměry trvalého odňatia PP použitej pre výstavbu doložením dvoch 

vyhotovení GP, 
b/ PD stavby pre stavebné konanie a. bilanciu skrývky humusového horizontu z plochy 

trvalého záběru, 
c/ právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo potvrdenie stavebného úřadu 

o zlúčení územného a stavebného konania pre jednotlivé objekty stavby, 
d/ vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy k realizácii stavby, 
e/ mapové a evidenčné údaje o pozemkoch na právně účely, 
f/ iné údaje potřebné na posúdenie nepofnohospodárskeho záměru na PP /stanovisko 

Hydromeliorácií, š.p. Vrakunská29, 825 63 Bratislava 211/, 
g/ stanovenie BPEJ a výpočet odvodov za trvalý záběr PP, 
h/ správný poplatok, kolok v hodnotě 33 €. 

Slovenský vodohospodářsky podnik, š. p. 
- Jedná sa o drobný vodný tok Močiarka, hydrologické číslo poradia: 4-21-02, číslo v -

správcovstve: 572, KN-C p. č. 7323/5, druh pozemku vodná plocha, KN-E p. č. 

http://www.sse-d.sk
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3334/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, LV č. 4401 ( město Liptovský 
Mikuláš), k. ú Liptovský Mikuláš. 

- S objektom SO 01 je možné súhlasiť bez závažných pripomienok. 
- Objekt SO 02 premostenie vodného toku Močiarka realizovat' tak, aby začiatok a koniec 

úpravy bol plynulo napojený na póvodné koryto vodného toku. 
- Začiatok a koniec úpravy vodného toku stabilizovat' prahom, ktorý zároveň bude 

chráněný voči vymieraniu kamenným záhozom, v dížke min. cca 1,5 m. 
- Další stupeň PD předložit' na vyjadrenie Správě povodia horného Váhu Ružomberok. 

Městský úrad v Liptovskom Mikuláši, Útvar hlavného architekta 
- stavba je v súlade s UPN města Liptovský Mikuláš, nachádza sa v urbanistickom bloku 

„ zmiešané územie s převahou občianskej vybavenosti " s PD súhlasíme s tým, že: 
- návrh nebude zasahovat' do pare. č. KN-C 7326/31 k. ú. Liptovský Mikuláš -

otočka autobusov nebude v budúcnosti na predmetnom pozemku 
- v severozápadnej časti okružnej křižovatky časť ramena 4 po hranicu riešeného 

územia bude zrealizovaná v úpravě asfaltová vozovka. Ako aj časť cyklochodníka 
( asfalt ) a chodníka zo zámkovej dlažby bude zrealizovaná po hranicu riešeného 
územia, na ktoré bude vydané územné rozhodnutie. 

6. Doba platnosti rozhodnutia 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky, odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosť 
o stavebné povolenie. 

K návrhu sa vyjádřili: 
- Slovenský vodohospodářsky podnik, š.p., pod č. 26053/210/2014 zo dňa 15.10.2014 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2014/008442-002/LŠ zo dňa 
01.10.2014 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/008428-2/Mk zo dňa 02.10.2014 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č. 
OU-LM-OSZP/2014/8430-002-CEN zo dňa 08.10.2014 

- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. 
ORHZ-LM1-686/2014 zo dňa 09.10.2014 

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4600011174 zo dňa 06.11.2014 
- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611403216 zo dňa 19.08.2014 
- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši pod č. 

2014/01673-02/337-Ing. Vrabec zo dňa 10.10.2014 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2014/17045-2/65613/FUR zo dňa 

13.10.2014 
- Okresný úrad Liptovskom Mikuláši, odbor krizového riadenia pod č. OU-LM-OKR-

2014/003469-026 zo dňa 29.09.2014 
- Obvodný pozemkový úrad v Liptovskom Mikuláši pod č. OU-LM-PLO-

2014/00190091-2-1V A zo dňa 18.11.2014 
- Město Liptovský Mikuláš, Útvar hlavného architekta zo dňa 03.11.2014 
- Město Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 

priestranstiev, Útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev 
zo dňa 06.11.2014 
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- Město Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 
priestranstiev, Oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných priestranstiev, Útvar 
životného prostredia a pol'nohospodárstva pod č. ZPD-2014/06038-02/Chv zo dňa 
09.10.2014 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 4014/2014/MH zo dňa 08.10.2014 
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pod č. TD/1417/ZA/AŠ/2014 zo dňa 15.10.2014 
- Orange Slovensko, a.s. pod č. BB - 1476/2014 zo dňa 27.08.2014 
- PROFI-NET s.r.o. zo dňa 28.10.2014 
- LiptovNet, a.s., pod č. JP-VY-9140214 zo dňa 04.09.2014 
- IMAFEX, spol. s r.o., pod č. JP-VY-8040214 zo dňa 04.08.2014 
- Energotel a.s., pod č. ET/MM14/662 zo dňa 10.09.2014 
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných 

služieb zo dňa 20.10.2014 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod č. 

ASMdpS-1-1025/2014 zo dňa 25.09.2014 
- FIN.M.O.S, a.s., pod č. PL/2014 1023 zo dňa 23.10.2014 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- Neboli uplatněné 

Odóvodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal předložený 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby zhfadísk uvedených v ustanoveniach 
uvedených v § 37 stavebného zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že 
umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa 
požiadavky stanovené v § 43d a43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, 
vyhláškou 532/2002 Z. z. a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 01.10.2014 stavebný úrad obdržal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „ Liptovský Mikuláš - miestna komunikácia v úseku od autobusového nádražia na ul. 
Belopotockého po supermarket TESCO " od navrhovatefa Města Liptovský Mikuláš, Ul. 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 zastúpený REMING 
CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023. Dňa 06.10.2014 
stavebný úrad v súlade s ustanovením § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní 
a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov požiadal okresný úrad Žilina o určenie, 
ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie, nakol'ko uvedená obec příslušná na 
konanie ako stavebný úrad je zároveň navrhovatelem stavby, ktorá je predmetom konania. 
Dňa 13.10.2014 stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky anariadil 
miestne zisťovanie spojené s ústným pojednáváním na 06.11.2014. Nakol'ko na ústnom 
pojednávaní spoj enom s miestnym zisťo váním boli doložené všetky potřebné doklady a 
neboli zistené nedostatky a překážky ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení 
stavby stavebný úrad vydal v predmetnej veci rozhodnutie. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN SÚ města Liptovský Mikuláš. 
Podfa platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 
městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť 
bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN 
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dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znění zmien a doplnkov sa navrhovaná 
stavba nachádza v urbanistickom bloku „ zmiešané územie s převahou občianskej 
vybavenosti ". Stavba je v súlade s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš. 

Nakol'ko sa jedná o stavbu vo verejnom záujme, je možné v zmysle § 38 zák. 50/1976 
Zb. ( stavebný zákon ) vydať územné rozhodnutie o umiestnení stavby aj na navrhovateli, 
ktorý nemá k pozemku vlastnické alebo iné právo a aj bez súhlasu vlastníka, nakol'ko je 
možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. 

Podl'a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 zákona o správnom konaní sa 
podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Bobrovec cestou Spoločného 
obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Štúrova 1989/41 
v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej 
politiky, Ul. Andrej a Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých 
oprávněných prostriedkov preskúmatel'né súdom. 

Správný poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov § 4, 
ods. 1, písm. „ a "je obec od poplatku oslobodená. 

Doručuje sa 
- REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 
- Město Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - zastúpené 

Oddělením investícií 
- Ostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou „ Liptovský Mikuláš - miestna komunikácia v úseku od 
autobusového nádražia na ul. Belopotockého po supermarket TESCO " sa rozhodnutie 
doručuje formou veřejnej vyhlášky 

Toto rozhodnutie má podFa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov 
povahu verejnej vyhlášky a podPa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
musí byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Město Liptovský Mikuláš - Oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 

priestranstiev, Útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, 
Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Poučenie: 



13 z 13 

- Město Liptovský Mikuláš - Oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 
priestranstiev, Útvar životného prostredia a poLnohospodárstva, Ul. Štúrova 1989/41, 031 
42 Liptovský Mikuláš 

- Slovenský vodohospodářsky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 834/3, 
921 80 Piešťany 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, Ul. 
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, UL Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠVS, UL Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

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

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krizového riadenia, Námestie osloboditeLov 1, 
031 41 Liptovský Mikuláš 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
- Okresné riaditeLstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie 

osloboditeLov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, UL Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., UL Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, UL 

Ceskoslovenskej armády 7, 974 31 Banská Bystrica 
- Profi-net, s.r.o., UL l.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných 

služieb, Ul. 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica 
- Energotel, a.s., UL Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
- Středo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., UL Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
- Slovák Telekom, a.s., UL Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- Orange Slovensko, a.s., UL Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
- LiptovNet a.s., UL Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- IMAFEX, spol. s r.o., UL Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- FIN.M.O.S., a.s., Pěkná cesta 19, 831 05 Bratislava 

24 -11- 2014 -9 -12- 2014 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

tlíbOUT: fÍD(0 HEPÍ7} ^ 2 4 -11- 2014 
Oznámené iným spósobom (akým) 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

mi 48 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 



Zodpovědný projektant stavby: Ing. Karol Dobosz 

CONSULTl A.S. 

Trnavská 27,831 04 Bratislava 

Generálny riaditet; 
Ing. Slavomír Podmanický 

Zodpovědný projektant časti Ing. Zuzana Podolcová 

CONSULTl A.S. 

Trnavská 27,831 04 Bratislava 

Generálny riaditet; 
Ing. Slavomír Podmanický 

Navrhol - vypracoval: Ing. Zuzana Podolcová CONSULTl A.S. 

Trnavská 27,831 04 Bratislava 

Generálny riaditet; 
Ing. Slavomír Podmanický 

Kontroloval; Ing. Ján Spánik 

CONSULTl A.S. 

Trnavská 27,831 04 Bratislava 

Generálny riaditet; 
Ing. Slavomír Podmanický 

Miesřo sřavby. Liptovský Mikuláš OI<res' Liptovský Mikuláš 

CONSULTl A.S. 

Trnavská 27,831 04 Bratislava 

Generálny riaditet; 
Ing. Slavomír Podmanický 

Investor - stavebník: Mfish) Lipfovský Mikuláš 
Stúrova 1989/41 
03142 Liptovský Mikuláš 

CONSULTl A.S. 

Trnavská 27,831 04 Bratislava 

Generálny riaditet; 
Ing. Slavomír Podmanický 

Investor - stavebník: Mfish) Lipfovský Mikuláš 
Stúrova 1989/41 
03142 Liptovský Mikuláš 

Zákazkové číslo: 1424 
Investor - stavebník: Mfish) Lipfovský Mikuláš 

Stúrova 1989/41 
03142 Liptovský Mikuláš 

Dátum: 10/2014 
stavba! Liptovsky Mikuláš - miestna komunikace v úseku 

od autobusového nádražia na ui. Belopotockého 
po supermarket i ESCO 

Mázov časti; 

Výkresy 

Stupeň - účel: DUR stavba! Liptovsky Mikuláš - miestna komunikace v úseku 
od autobusového nádražia na ui. Belopotockého 

po supermarket i ESCO 
Mázov časti; 

Výkresy 

Počet A4: 5A4 

stavba! Liptovsky Mikuláš - miestna komunikace v úseku 
od autobusového nádražia na ui. Belopotockého 

po supermarket i ESCO 
Mázov časti; 

Výkresy 

Mierka: 1:2000 

stavba! Liptovsky Mikuláš - miestna komunikace v úseku 
od autobusového nádražia na ui. Belopotockého 

po supermarket i ESCO 
Mázov časti; 

Výkresy 
Súprava: -v. 

•'i 

Casf; 

Názov přílohy 

Prehfadná situácia 

Súprava: -v. 

•'i Příloha: 

i 



;w- OfYM- v \ 
UA _ dir-1 trri \ ' 

\ /"/V \ 1 1 
rw p . - v- *%••' \s X 
I l Pr^ v-r % % \ 

r % \\ V 
•H iVVí j- U %/ -.. 

o v . 

\\ v\ / • « I i wJr̂  

lr% \ \v 
\ V-"1P 

\ /vf 
w 

VJ^'-

; to \ a \  \ m r a  V A  ̂ P T u i U U -  ř í  \ \ \ \  
v t o  \  \ A A \ \ \  i a A A U  -

\ \ vP 
í\—Ar'"\ "li \ f-r—-ťL" ' r̂- n '" 
Uwtotoh \\\ \ \ "T\ ..,3 \ 

\ ./<> 
íW>y 

, U4-4 FT^ \ru= 

r n vn\ ť^t 

^  \rf \ 

"""\ /to 

f\ m 

WFF 1 \\ \Vtc3P W-
vM ^ ÍVSFx\ tonvto 

X 

;5pí^5 

/ / 
/ 

11 —i I 

•2 
O 

-O 
a5 
-C k>» > 

chodník s pásom pře cyklistov a chodcov 
vpravo v smere staničenia 
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