
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: ÚR a SP 2016/03515-03/Šar Liptovský Mikuláš: 01.06.2016 

Stavebník: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (IČO: 36 442 151), Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení EUB, s.r.o., (IČO: 44 736 339), Priehradná 
1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné-Zahustenie 
TS areál montáža" - liniová stavba. 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

R O Z H O D N U T I E  

Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (IČO: 36 442 151), Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení EUB, s.r.o., (IČO: 44 736 339), Priehradná 
1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 25.04.2016 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť návrh o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahustenie TS areál montáža", 
na pozemkoch pare. č. KN-C 740/3, 750/1 (KN-E 2787) a 752/2 - liniová stavba k. ú. 
Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Na jej umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod číslom 
ÚR a SP 2016/01059-03/Šar zo dňa 23.03.2016. 

Město Liptovský Mikuláš, zastúpené primátorom města ako příslušný stavebný úrad podl'a 
§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších 
predpisov (stavebný zákon) a § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok abývanie posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia v 
stavebnom konaní a po preskúmaní podťa ustanovenia § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol 
takto: 

Stavba „9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahustenie TS areál montáža", na 
pozemkoch pare. č. KN-C 740/3, 750/1 (KN-E 2787) a 752/2 - liniová stavba k. ú. Okoličné sa 
podťa § 66 ods. 1 stavebného zákona 

p o v o l ' u j e  
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Popis stavby: 
Předložená dokumentácia rieši zasmyčkovanie existujúceho VN podzemného kábla I. č. 266 

do novej kioskovej TS a výstavbu NN distribučného vedenia a vonkajšej pilierovej rozpojovacej 
skrine pre nové odběrné miesta. Napojenie novej kioskovej TS EEM MKP 800 je riešené novým 
VN káblovým vedením vdížke 145 m a to vrezaním do existujúcej linky č. 266. Z novej 
kioskovej TS bude vedený 3 krát NN distribučný kábel v dížke 66 m do existujúcej rozpojovacej 
skrine PRIS 5 (pri budově KN-C 752/17) a v dížke 8 m do PRIS 6.1 (umiestnená pri novej TS). 

Technické údaje stavby: 
- VN káblová přípojka v dížke 145 m vedená káblom 3x22-AXEKVC(AR)E 1x150/25 mm2 

- NN rozvody v celkovej dížke 74 m vedené káblom AYKY-J 3x240+120 SM mm2 

- Kiosková trafostanica TS typ EEM MKP 800 - priebežná do 630 kVA s TR 400 kVA. 

Objektová skladba povoPovanej stavby: 
• SO 01 - VN přípojka 
• SO 02 - NN káblové rozvody 
• PS 01: lx kiosková trafostanica TS typ EEM MKP 800 

Napojenie na komunikačnú sieť: 
- Napojenie na komunikáciu nie je riešené, nakol'ko sa jedná o podzemnú inžiniersku stavbu. 
Přístup na miesto stavby bude zo štátnej cesty 1/18. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Michal Borsík, EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 
031 01 Liptovský Mikuláš, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 6188*A2 v marci 
2016. Projektant stavby vzmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnost' 
a úplnost' vypracovania projektovej dokumentácie podl'a § 45 ods.2 stavebného zákona a aj 
zajej realizovatel'nosť. 

- Stavba bude uskutočnená podl'a predloženej projektovej dokumentácie overenej tunajším 
stavebným úradom. Případné změny móžu byť uskutočnené len na základe 
predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu v zmysle § 68 stavebného zákona. 

- Stavba bude vykonávaná dodávatePsky a zhotovitel' stavby bude určený vo výberovom 
konaní. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výběrového konania oznámit' 
stavebnému úřadu zhotovitePa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonávanie tejto činnosti. 

- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 
V případe nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred 
uplynutím lehoty výstavby o jej predíženie. 

Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať tieto podmienky: 
- Pred zahájením výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 

nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby a zabezpečí ich ochranu. 
- Počas výstavby prispósobiť prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potřebám občanov, 

hlavně na miestach sústredeného pohybu peších. 
- Pri realizácii stavby a pri súbehu a křižovaní s inými inžinierskymi sieťami dodržať STN 73 

6005, STN 38 6413, STN 73 6822, právně a bezpečnostně předpisy. 
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- Pred zasypáním odkrytých inžinierskych sietí je stavebník povinný prizvať správcov 
dotknutých inžinierskych sietí kvóli kontrole nepoškodenosti ich vedenia. 
Pri uskutečňovaní stavby je potřebné dodržané předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osob na stavbě, dodržiavať příslušné 
ustanovenia § 43 d a § 43 e stavebného zákona, ktoré upravuj ú základné a všeobecné 
technické požiadavky na výstavbu. 
Pri výstavbě musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu a příslušné 
technické normy. Pri výstavbě musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znění neskorších 
predpisov a doplnění niektorých zákonov a používat' materiál vyhovujúci platným normám 
v zmysle § 43f stavebného zákona (ku kolaudačnému konaniu investor předloží doklady 
o vhodnosti použitých výrobkov). 
Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutečňovaní stavebných prác nedošlo ku 
spósobeniu škody na cudzích nehnutefnostiach a majetku. 

- Stavebné práce realizovat' tak, aby stavebnou činnosťou neboli nadmeme narušované 
a obmedzované práva vlastníkov, nájomcov a užívatel'ov susedných nehnutePností. 

- Počas stavebných prác investor zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované 
miestne komunikácie a zabezpečí ich čistenie. 

- Bez zvláštneho povolenia správců komunikácie je zakázané skladovanie materiálu na 
verejnom priestranstve. 

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavby fyzickou alebo 
právnickou osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti, musí 
mať autorizačně overenie vybraných geodetických a kartografických činností 
autorizovaným geodetom a kartografom a předložit' na stavebný úrad. 

- Počas výstavby zaistiť bezpečnost' pešej aj vozidlovej dopravy v dotyku so staveniskom 
a zabezpečit' přístup k dotknutým okolitým nehnutel'nostiam. 

- Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad přípustná mieru nebolo narušené 
užívanie budov, aby nebola ohrozená bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky a chodcov. 
V štádiu realizácie stavby je investor povinný dodržať všetky podmienky uvedené 
v súhlasoch, vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov. 

- Stavebník je povinný podPa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámit' začatie 
stavby příslušnému stavebnému úřadu. 
Stavebník je povinný podl'a § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona stavbu na viditel'nom 
mieste označit' štítkom, na ktorom uvedie názov stavby, dodávatePa, stavebný dozor, 
termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum 
stavebného povolenia. 

Dodržanie požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, města a vlastníkov 
sietí a zariadení technického vybavenia: 

TŮV SUD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica v odbornom stanovisku pod 
č. 0807/30/16/ET/OS/T zo dňa 15.04.2016: 

Pri inšpekcii vykonanej dňa 15.04.2016 neboli zistené nedostatky. 
- Na základe posúdenia technickej konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia 

v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znění neskorších predpisov a § 5 
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vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znění neskorších predpisov vydáváme toto 
odborné stanovisko: 
Dokumentácia spina základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení aje 
v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znění neskorších predpisov, STN 33 
2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-5-
52:2012, STN EN 62305-3:2012, STN 34 1050:1971, STN EN 50 522:2011, STN EN 
61936-1:2013, STN EN 61140/A1.2007. 

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: 
- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu 

a posudzovaní zariadenia nedojde k změnám ovplyvňujúcim bezpečnost' posudzovaného 
zariadenia; 
Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znění neskorších 
predpisov, předpisy, technické normy tu uvedené; 

- Zariadenie móže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TÚV SUD 
Slovakia, s.r.o., ako oprávněná právnická osoba móže túto skúšku vykonat'. 

OÚŽP úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. OU-LM-OSZP 2015/012129-002-
MA zo dňa 18.12.2015: 

Súhlasí s předloženou projektovou dokumentáciou a s vydáním územného rozhodnutia pre 
navrhovaná stavbu za dodržania nasledovných podmienok: 
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 aozmene a doplnění niektorých zákonov 
v znění neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe 
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 
Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať len oprávnenej 
osobě v zmysle „zákona o odpadoch", pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie 
pred zneškodněním. Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie 
odpadov zo stavby spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hned' odvážať. 

OÚŽP úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 
OU-LM-OSZP 2015/12161-002-VIT zo dňa 18.12.2015: 

Voči vydaniu územného rozhodnutia na navrhovaná stavbu nemá námietky. 
Predmetná stavba sa realizuje na území, kde platí podl'a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochraně 
prírody a krajiny v znp. prvý stupeň územnej ochrany. Predmetná lokalita nie je súčasťou 
chráněného vtáčieho územia ani územia európskeho významu. 

V V t 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS vo vyjádření pod č. 
OU-LM-OSZP-ŠVS 2016/05789-002/Li zo dňa 02.05.2016: 

Súhlasí s vybudováním kompaktnej kioskovej trafostanice typu EEM MKP 800 - priebežná 
do 630 kVA s transformátorom 400 kVA za nasledovných podmienok: 
1. Súhlas nenahrádza povolenie stavby, ktoré vydá příslušný stavebný úrad. 
2. Pravidelné vykonávat' kontrolu, údržbu a opravu transformátora. 
3. Prevádzku a údržbu zariadenia transformačnej stanice vykonávat' v súlade s pokynmi 
a prevádzkovým poriadkom výrobců jednotlivých konštrukčných celkov. 
4. Po ukončení prác odstranit' prebytočný stavebný materiál a okolitý terén uviesť do 
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póvodného stavu. 
5. Realizáciou prác nesmie dójsť k negativnému vplyvu na životné prostredie dotknutého 
územia. 

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina v stanovisku pod č. 5898/2016/6470/2023 zo dňa 
03.02.2016: 

S navrhovaným súbehom a křižováním trasy VN zemného kábla štátnou cestou 1/18 
móžeme súhlasiť za předpokladu rešpektovania nasledovných pripomienok: 
1. Navrhovaná trasu VN zemného kábla vedená v sábehu s cestou 1/18 požadujeme 
viesť mimo teleso štátnej cesty t. j. za vonkajšou hranou cestnej priekopy vPavo. Pri 
realizácii prác nesmie dójsť k narušeniu stability čestného telesa. Miesto výkopu 
požadujeme dokladné zasypat' a zhutnit', okolie uviesť do póvodného stavu. 
Stavebnými prácami nesmie dójsť k zásahu do čestného telesa štátnej cesty 1/18. 
2. Križovanie trasy VN zemného kábla požadujeme realizovat' v mieste existujáceho 
přetlaku trasy veřejného osvetlenia cestou 1/18 v staničení cca km 552,970. Križovanie 
bude realizované výhradně pretlakom, kolmo na os vozovky, s uložením do oceťovej 
chráničky v min. híbke 1,2 m. Startovacie aj ciePové jamy požadujeme umiestniť mimo 
čestné teleso štátnej cesty 1/18. Ukončenie chráničiek žiadame zrealizovat' taktiež až za 
čestným telesom štátnej cesty 1/18. 
3. Po realizácii prác montážně jamy požadujeme dokladné zasypat', zhutnit' a okolie uviesť 
do póvodného stavu. 
4. Prácami nesmie dójsť kpoškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/18 a jej 
příslušenstva (směrové stípiky, dopravné značky, mosty, priepusty a pod.). 
5. Stavebné práce nesmá byť vykonávané počas výkonu zimnej ádržby štátnej cesty. 
6. Prácami nesmie dójsť k znečisteniu priťahlého úseku cesty ani k ohrozeniu bezpečnosti 
a plynulosti premávky. Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť ani dočasné 
uskladňovaný na cestnom pozemku. V případe znečistenia vozovky je potřebné okamžité 
zabezpečit'jej očistenie. 
7. Práce realizovat' tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu vozovky, poškodeniu a olámaniu 
krajnice vozovky. V případe poškodenia vozovky a jej krajnice požadujeme opravu krytu 
vozovky v jej polovičnej šírke. 
8. Práce realizovat' výhradně zvoťného terénu, pričom realizáciou nesmie dójsť 
kobmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste 1/18. Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnost' 
cestnej premávky v úseku stavby. 
9. Dočasné dopravné značenie je potřebné odsúhlasiť s OR PZ ODI Liptovský Mikuláš 
a požiadať o určenie dočasného dopravného značenia Okresný úrad v sídle kraja, odbor pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie. 
10. Ukončenie prác požadujeme zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správců 
cesty 1/18 /Ing. Miková, 044/552 1970, 0903 892 148/. Záručná doba na zrealizované 
práce v mieste križovania navrhovanej trasy VN zemného kábla v telese štátnej cesty 
bude 60 mesiacov odo dňa prevzatia prác. Investor, resp. budúci uživatel' stavby počas 
záručnej doby bude zabezpečovat' priebežne a bez meškania odstraňovanie závad 
súvisiacich sjeho zásahom do telesa cesty. K preberaciemu konaniu požadujeme 
doložit' porealizačné zameranie trasy VN zemného kábla vo vzťahu k telesu cesty 1/18 
v tlačenej aj digitálnej formě. 
11. Z dóvodu prác v telese štátnej cesty je potřebné požiadať čestný správný orgán Okresný 
úrad v sídle kraja, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o rozhodnutie na 
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zvláštně užívanie pozemnej komunikácie. 
12. Počas realizácie prác požadujeme respektovat' případné pripomienky a požiadavky 
zástupců majetkového správců štátnej cesty 1. triedy. 
13. Investor, resp. budúci vlastník alebo správca vedenia je povinný v případe potřebných 
rekonštrukčných prác alebo investičných zámerov správců cesty 1/18, premiestniť resp. 
odstrániť vedenie na vlastné náklady do termínu určeného správcom. 
14. Investor predmetnej stavby zabezpečí v lehote do 3 mesiacov od kolaudácie stavby 
uzavretie zmluvy o vecnom břemene medzi vlastníkmi pozemkov pod štátnou cestou 1/18 
a investorom stavby, pričom investor stavby zabezpečí spracovanie porealizačného 
geometrického plánu na určenie věcného břemena a následne vypracovanie znaleckého 
posudku na určenie jednorazovej odplaty za věcné břemeno. 
15. SSC - IVSC, Žilina žiada o priebežné informácie vo veci a žiada o zaslanie jedného 
exemplára geometrického plánu uvedeného v bode 14. Zmluva o vecnom břemene sa 
považuje za uzavretú dňom zápisu věcného břemena na příslušný LV do časti C. 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo vyjádření pod 
č. OU-ZA-OCDPK-2016/004928/2/POL zo dňa 11.01.2016: 

S předloženým technickým riešením navrhovanej stavby súhlasí za dodržania týchto 
podmienok: 
rešpektovať ustanovenia § 18 čestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou 
sa vykonává čestný zákon, 
pred začatím stavebných prác je potřebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na 
zvláštně užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 čestného zákona a § 11 vyhlášky 
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonává čestný zákon, 
v případe nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácií počas 
realizácie stavebných prác je potřebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na 
tunajší čestný správný orgán v zmysle § 7 čestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 b., 
ktorou sa vykonává čestný zákon, (spracovaťprojekt dočasného dopravného značenia, ktorý 
bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom), 
stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré móže čestný 
správný orgán doplnit' v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou 
komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) čestného zákona, 
případné změny vprojektovej dokumentácii žiadame předložit' na Okresný úrad Žilina, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP vo vyjádření pod č. ŽPD-
2015/07054-002/POR zo dňa 16.12.2015: 

- Súhlasí s vydáním stavebného povolenia na navrhovaná stavbu. 
- V predmetnej lokalitě je vydané platné stavebné povolenie na výstavbu veřejného 

osvetlenia města Liptovský Mikuláš. 

Slovák Telekom, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. 6611604065 zo dňa 16.02.2016: 
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dojde do styku v záujmovom území. 
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- Slovák Telekom, a.s. aDIGI SLOVAKIA. s.r.o. požaduiú zahrnúť do podmienok 
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Všeobecné 
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteFnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je 
stavebník povinný respektovat1 následovně: 
1. 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. 

- 2. 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 ak si 
stavebník nesplní povinnost' podPa bodu 3. 

- 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. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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 sietí : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, 
+421 44 4328456. 

- 4. V zmysle § 66 ods. 7) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
teito povinnosti zodpovedá projektant. 
5. 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 zrealizovat' překládku 
SEK. 
6. Upozorňujeme žiadatePa, že vtextovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu azriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zariadení. 

- 7. V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potřebné zo strany ŽiadatePa zabezpečit' nadzemná sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti podPa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v platnom znění. 

- 9. V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoIVek 
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 polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
aDIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. VzhPadom ktomu, že na Vašom 
záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatePov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateťa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateťov týchto 
zariadení. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, 
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s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. na základe samostatnej 
objednávky do 3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte 
technikovi: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 0903 924 519. 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho 
vydania. 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria přílohu 
tohto vyjadrenia. 
12. Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podPa stavebného zákona anáslednej realizácie výstavby, 
žiadatel' nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', pronajímat' alebo 
využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
13. Žiadatefa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutePnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplnit' aj telekomunikačnú přípojku. 
14. Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej formě nezbavuje žiadatePa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedená žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečit': 
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétných podmienok určených zamestnancom 
Slovák telekom, a.s. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia. 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia. 

- V lokalitě predmetu Vašej žiadosti je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s přeložením sietí 
(alebo vybudováním telekomunikačnej přípojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok, 
teletandem@mail.t-com.sk. 0903409880. 

- Upozornenie : V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)s róznou 
funkčnosťou. 
Pri akýchkolVek prácach, ktorými možu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie avyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu, 
preukázatefné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené, 

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 
cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 
s najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. híbiace 
stroje), 

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukofvek ohrozeniu, krádeži 
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a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním), 

bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129, 
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že ST nezodpovedá za 

změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST). 
- V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 

vykonat' len so súhlasom pověřeného zamestnanca ST. 
- V případe požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) je 

potřebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). 
- Žiadame dodržať platné předpisy podPa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 

K návrhu sa vyjádřili: 
OÚŽP úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš zo dňa 18.12.2015; OÚŽP úsek ŠSOPaK, Liptovský 
Mikuláš zo dňa 18.12.2015; OÚŽP úsek ŠVS, Liptovský Mikuláš zo dňa 02.05.2016; Slovák 
Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 16.02.2016; Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica zo dňa 
15.12.2015; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 08.12.2015; SPP - distribúcia, a.s., Bratislava zo 
dňa 08.01.2016; Okresné riaditeFstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš zo dňa 
15.12.2015; LVS, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 11.12.2015; 02 Slovakia s.r.o, Bratislava zo 
dňa 08,. 12.2015; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica zo dňa 
08.01.2016; město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP adoparvy, odd. CD, PK a VP zo dňa 
16.12.2015; město Liptovský Mikuláš, ÚHA zo dňa 08.01.2016; Slovenská správa ciest, IVSC 
Žilina zo dňa 03.02.2016; Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
zo dňa 11.01.2016; SSE - Distribúcia, a.s., Žilina zo dňa 16.02.2016; TŮV SUD Slovakia, s.r.o., 
Banská Bystrica v odbornom stanovisku zo dňa 15.04.2016. 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle 
§ 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. 

Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnost', nebola stavba začatá. 

Ukončená stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívat' len na 
základe kolaudačného rozhodnutia. 

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné aj pre právnych 
nástupcov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- podmienkam Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina pod č. 5898/2016/6470/2023 zo dňa 
03.02.2016 sa vyhovuje, podmienkam Okresného úřadu Žilina, odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2016/004928/2/POL zo dňa 11.01.2016 sa 
vyhovuje a sú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. 

9 

http://www.telekom.sk


Odóvodnenie: 
Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (IČO: 36 442 151), Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení EUB, s.r.o., (IČO: 44 736 339), Priehradná 
1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 25.04.2016 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť návrh o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahustenie TS areál montáža", 
na pozemkoch pare. č. KN-C 740/3, 750/1 (KN-E 2787) a 752/2 - liniová stavba k.ú. Okoličné. 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Na jej umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod číslom 
ÚR a SP 2016/01059-03/Šar zo dňa 23.03.2016. 
Stavebný úrad oznámil podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona dňa 05.05.2016 začatie stavebného 
konania veřejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, městu a dotknutým orgánom. Veřejná 
vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle města Liptovský Mikuláš od 
05.05.2016 do 20.05.2016. VzhPadom k tomu, že podaná žiadosť spolu s předloženými dokladmi 
a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby 
a stavebnému úřadu sú dobré známe poměry staveniska, stavebný úrad upustil vzmysle § 61 
ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústného pojednávania. Zároveň stanovil 
účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť 
uplatněné případné námietky a pripomienky. V stanovenej lehote neboli správnému orgánu od 
účastníkov konania doručené žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia 
na navrhovaná stavbu. 

Stavebný úrad preskúmal předložená žiadosť o stavebné povolenie z hťadísk § 62 ods. 1 a 2 
stavebného zákona, v súlade s § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, 
že uskutočnením (ani budúcim užíváním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani 
neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia stavby spíňa požiadavky určené § 43d a § 43e a § 48 až 52 stavebného zákona v 
znění neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a příslušné ustanovenia slovenských 
technických noriem. 

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a města boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil také dóvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby. 

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

Vlastníctvo preukázané pri územnom konaní výpisom z LV č. 792 k.ú. Okoličné zo dňa 
16.02.2016; výpisom zLV č. 2041 k.ú. Okoličné zo dňa 16.02.2016; výpisom z LV č. 1083 k.ú. 
Okoličné zo dňa 16.02.2016; Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 27.01.2016 a Zmluvou 
o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena zo dňa 29.01.2016 medzi AF-CAR, s.r.o., L. 
Mikuláš a SSE - Distribúcia, a.s., Žilina. 

Poučenie : 
PodFa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného 
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úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. 
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja 

Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je 
preskúmatďné súdom. 

Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění nesk. predpisov: 
pol. č. 60 písm. g) = 200,00 € 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podPa § 69 ods. 2 stavebného zákona v 
znění neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov. Za deň 
doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia. 

Ing. Jan Blcháč, PhD. 
primátor města Liptovský Mikuláš 

-  1  -06-  2016 1 6 -06-  2016 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Zverejnené iným spósobom . IthžOl£ šíbLO MCŠJV) L Hltili 

MĚSTO I.ÍPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME8T9KÝ ÚRAD 

031 <«?. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  

Odtlačok pečiatky a podpi 
oprávnenej osoby 
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Doručuje sa 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení 
EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš 
AF - CAR, s.r.o., Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš 
A.P.S. INVEST, s.r.o., Hattalova 12/C, 821 03 Bratislava 
Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
Město Liptovský Mikuláš, zastúpené Ing. Jánom Blcháčom, PhD., Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš 
Ing. Michal Borsík - projektant, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Na vedomie 
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, útvar hl. architekta, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, Ul. Předměstská č. 
1613,010 01 Žilina 
OR Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 7, 974 31 
Banská Bystrica 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
SPP - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Orange Slovensko, a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
Energotel a.s. Miletičova č.7, 821 08 Bratislava 
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
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