
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Štúrova 1989/41 , 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: ÚR a SP 2016/01059-03/Šar Liptovský Mikuláš: 23.03.2016 

Navrhovatel': 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 

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné-Zahustenie 
TS areál montáža". 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

R O Z H O D N U T I E  

Navrhovatel' 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 16.02.2016 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného 
rozhodnutia 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 územné konanie. 

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. 5. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok abývanie posúdil předložený návrh podl'a § 35 až 38 stavebného 
zákona, zosúladil stanoviská uplatněné dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia 
účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia podl'a §39, §39a ods.l a 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný 
zákon) vydává 

r o z h o d n u t i e  o  u m i e s t n e n í  s t a v b y  

„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 tak, ako je to 
zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia. 

Druh, účel a popis územného rozhodnutia: 
Účelom je zasmyčkovanie existujúceho VN podzemného kábla I. č. 266 do novej kioskovej 
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TS a výstavba NN distribučného vedenia avonkajšej pilierovej rozpojovacej skrine pre nové 
odběrné miesta. Dóvodom navrhovanej investície je potřeba zabezpečenia kontinuity distribúcie 
elektřiny adodržania kvality poskytovaných služieb jestvujúcim odberatel'om elektřiny, ako 
i dodržanie maximálnej spolehlivosti prevádzky distribučnej sústavy. 

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia) 
Stavebné objekty: 
• SO 01 - VN přípojka 
• SO 02 - NN káblové rozvody 

• PS 01: lx kiosková trafostanica typ EEM MKP 800 

Druhy a parcelné čísla pozemkov podPa KN a spósob doterajšieho využitia pozemkov: 
- pozemok pare. č. KN-C 740/3 k. ú. Okoličné je na liste vlastníctve č. 1083 vedený ako orná 
póda, pozemok pare. č. KN-C 750/1 (KN-E 2787) k. ú. Okoličné je na liste vlastníctve č. 2041 
vedený ako ostatné plochy, pozemok pare. č. KN-C 752/2 k. ú. Okoličné je na liste vlastníctva 
č. 792 vedený ako zastavané plochy a nádvoria. 

Pre umiestnenie a projektová přípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Polohové a výškové umiestnenie stavby: 
- Trasa navrhovaného VN káblového vedenia bude vedená od miesta vrezania sa do 

existujúceho VN podzemného kábla I. č. 266 na pozemku pare. č. KN-C 740/3, 
křižováním (riadeným pretlakom) asúbehom so štátnou cestou 1/18 až do navrhovanej 
kioskovej trafostanice na pozemku pare. č. KN-C 752/2 v dížke 160,0 m. Z novej 
kioskovej trafostanice budu vedené NN distribučně vedenia pre nové odběrné miesta na 
pozemku pare. č. KN-C 752/2. 

Architektonické a urbanistické riešenie: 
- Navrhovaná stavba nebude mať žiadny negativny vplyv na životné prostredie. Jedná sa 

o nevýrobnú funkciu, nebudu vznikat' žiadne odpady, ani odpadové vody. 
- Na predpokladanom mieste umiestnenia stavby sa nenachádzajú stromy ani okrasné 

kríky, preto nebude potřebný výrub. 

Napojenie na komunikačnú sieť: 
- Napojenie na komunikáciu nie je riešené, nakoPko sa jedná o podzemnú inžiniersku 

stavbu. Přístup na miesto stavby bude zo štátnej cesty 1/18. 

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN: 
- Križovanie, resp. súbehy s inžinierskymi sieťami budu riešené v zmysle priestorovej 

normy STN 73 6005 a súvisiacich predpisov. 
Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí, ktoré móžu byť předmětnou stavbou dotknuté. 

- V případe spósobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osob táto uhradit' podPa 
platných právnych predpisov a všetky novo vzniknuté škody uviesť do póvodného stavu. 

- Dodržať příslušné bezpečnostně předpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác, 
vrátane zabezpečenia pešieho přístupu k jednotlivým nehnutePnostiam. 
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Požiadavky vyplývajúce z chráněných území alebo ochranných pásiem: 
Dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov. 
V zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z . o energetike je ochranné pásmo vonkajšieho 
podzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od 
krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napatí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej, 
regulačnej a zabezpečovacej techniky. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

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 navrhovanú stavbu nemá námietky. 
Predmetná stavba sa realizuje na území, kde platí podPa 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. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS vo vyjádření pod č. 
OU-LM-OSZP-ŠVS 2015/012160-002/Li zo dňa 16.12.2015: 

Z hPadiska vodohospodářského s realizáciou navrhovanej stavby súhlasíme. 
Zároveň Vás upozorňujeme, že bude potřebné požiadať orgán štátnej vodnej správy 
o vydanie súhlasu v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách na vybudovanie 
trafostanice. K žiadosti bude potřebné přiložit' projektová dokumentáciu 
stavebnotechnického riešenia 

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. Navrhovanú trasu VN zemného kábla vedenú v súbehu s cestou 1/18 požadujeme 
viesť mimo teleso štátnej cesty t. j. za vonkajšou hranou cestnej priekopy vl'avo. Pri 
realizácii prác nesmie dójsť k narušeniu stability čestného telesa. Miesto výkopu 

3 



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 existujúceho 
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 ocePovej 
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 nesmú byť vykonávané počas výkonu zimnej údržby 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 zvol'ného 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 s jeho 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 
zvláštně užívanie pozemnej komunikácie. 
12. Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať případné pripomienky apožiadavky 
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 ovecnom břemene medzi vlastníkmi pozemkov pod štátnou cestou 1/18 
a investorom stavby, pričom investor stavby zabezpečí spracovanie porealizačného 
geometrického plánu na určenie věcného břemena anásledne vypracovanie znaleckého 
posudku na určenie jednorazovej odplaty za věcné břemeno. 
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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. 

v 
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 súhlásí za dodržania týchto 
podmienok: 
respektovat' 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. 

SSE-D, a.s., Žilina vo vyjádření pod č. 7103000-15-A-0055 zo dňa 16.02.2016: 
S navrhovanou stavbou súhlasí bez pripomienok. 

Regionálny úrad veřejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš v záváznom stanovisku pod č. 
2015/01890-02/436/Dr. Chobotová zo dňa 12.01.2016: 

Súhlasí s PD na územné konanie stavby. 
Technické zabezpečenie stavby nepředpokládá negativny vplyv na okolité životné 
prostredie. 

LVS, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 6173/2015/MH zo dňa 11.12.2015: 
S předloženou PD súhlasíme. 
V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné vedenia alebo zariadenia v správě 
LVS, a.s. Liptovský Mikuláš. 

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 územného rozhodnutia na navrhovaná stavbu. 
- V predmetnej lokalitě je vydané platné stavebné povolenie na výstavbu veřejného 

osvetlenia města Liptovský Mikuláš. 

Město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta vo vyjádření pod č. UHA2015/07303-
02-Bc zo dňa 08.01.2016: 

Trasa navrhovanej líniovej stavby nie je v rozpore s územným plánom města Liptovský 
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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 dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 
1.1.2011 v znění zmien a doplnkov. 
Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že podl'a platného územného plánu města 
Liptovský Mikuláš je plánovaná přeložka cesty č. 1/18 ako B1 MZ 14/50 a jej križovanie 
sterajšou trasou cesty 1/18, ktorá je navrhovaná ako B2 MZ 8,5/60, čo je potřebné 
rešpektovať. 

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. 

- Slovák Telekom. a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. požaduiú zahrnúť do podmienok 
určených stavebným úradom pre vvdanie rozhodnutia o umiestnení stavby Všeobecné 
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteFnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je 
stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
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 v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka spoločnosti Slovák tzelekom, 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 žiadateFa zabezpečit' nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
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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 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 polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatePov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadatcfa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatePov týchto 
zariadení. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, 
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 ohPadu 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. ŽiadatePa 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 uvedenu 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 
veden ia. 

- 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 móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 
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- pred začatím zemných prác vytýčenie avyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu, 

- preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené, 

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

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali. 
s najvačšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. híbiace 
stroje), 
aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoPvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každá 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 zvýšit', alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 
vykonat' len so sáhlasom 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). 

- Ziadame dodržať platné předpisy podPa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu. 

Okresné riaditďstvo HaZZ Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. ORHZ-LMI-808/2015 zo 
dňa 15.12.2015: 
- K navrhovanému zahusteniu TS nemá pripomienky. 
- V zmysle § 1 ods. 2 písm. f) bod 9 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujá 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní stavieb v znění 
neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby - diaPkové a miestne 
rozvody elektřiny, stožiare atelevízne káblové rozvody, t. j. nevypracovává sa riešenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dovodu příslušný orgán vykonávajáci ŠPD 
nevydává k takýmto stavbám stanoviská. 

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. TD/77870/PP/Hn/2015 zo dňa 
08.01.2016: 
- Súhlasí s vydáním ázemného rozhodnutia na navrhovaná stavbu bez pripomienok. 
- V záujmovom ázemí sa plynárenské zariadenia v správě SPP-D, a.s. nenachádzajá. 

Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku Banská Bystrica v stanovisku pod 
č. ASMdpS-1-1757/2015 zo dňa 08.01.2016: 
- S navrhovanou stavbou podPa priloženej projektovej dokumentácie súhlasí bez pripomienok. 

Vyhradenie podrobnějších podkladov, alebo projektovej dokumentácie: 
Pred realizáciou stavby je potřebné vytýčit' podzemné vedenia. 

- Ostatné podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sá 
uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí. 
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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 16.12.2015; Slovák 
Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 16.02.2016; Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica zo dňa 
15.12.2015; Regionálny úrad veřejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš zo dňa 12.01.2016; 
Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 08.12.2015; SPP - distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 
08.01.2016; Okresné riaditel'stvo 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 aVP 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. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- podmienkam Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina a Okresného úřadu Žilina, odboru cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií sa vyhovuje a sú zapracované v podmienkach územného 
rozhodnutia. 

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

Odovodnenie: 
Navrhovatel' Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ICO: 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 16.02.2016 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného 
rozhodnutia 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 územné konanie. 

Stavebný úrad oznámil podl'a § 36 stavebného zákona dňa 22.02.2016 začatie územného 
konania veřejnou vyhláškou všetkým známým účastníkom konania a dotknutým orgánom 
anariadil ústné pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo 18.03.2016. 
Súčasne ich upozornil, že účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit' najneskór pri ústnom 
pojednávaní a miestnom zisťovaní, na neskór podané pripomienky a námietky nebude 
prihliadnuté. K návrhu neboli podané námietky. 

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili účastníci konania, dotknuté orgány a zainteresované 
organizácie boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté, 
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hPadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrožuje. Trasa navrhovanej líniovej stavby nie 
je v rozpore s územným plánom 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 dňa 
16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znění zmien adoplnkov. 
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Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podPa vyhl. 
č. 532/2002 Z.z. 

Vlastníctvo preukázané výpisom zLV 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 a Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení věcného 
břemena medzi AC-CAR, s.r.o., L. Mikuláš a SSE - Distribúcia, a.s., Žilina. 

PodPa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 
odvolat'. Odvolanie podPa § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného 
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 
preskúmatePné súdom. 

Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění nesk. predpisov: 
pol. č.59 písm. a) ods.2 - 100,00 € 

Příloha pre navrhovatePa: 
Grafická příloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby 
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddelitePnou přílohou územného 
rozhodnutia. 

Poučenie: 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města Liptovský Mikuláš 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 42 ods. 2 stavebného zákona v 
znění neskorších predpisov. Toto rozhodnutie 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. 71/67Zb. o správnom konaní v znění neskorších 
predpisov. Posledný dcň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia. 

- 4 -04- 2016 1 9 -04- 2016 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

r 

Zverejnené iným spósobom:.. 'M:!?.?.. 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
f»i£8TSKÝ ÚRAD 

031 4Č LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

.f 
Odtlačok pečiatky a podpis f 

oprávnenej osoby 

Doručuje sa 
Stredoslovenská energetika - Distribúeia, 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 

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 města, UI. 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 a pozemných komunikácií, Ul. Předměstská č. 
1613,010 01 Žilina 
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Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
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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)6/t$/l.mikulasjnorua^ 

TR 400 kVA 
6x POLT 24D/1XI 

cTsisOA 241^/95-240 

\ AYKY-J 3X240+420 

Legenda 
EXIST. VN PODZEMNĚ VEDEN1E 
NOVE VN PODZEMNE VEDEN1E 
NOVE NN PODZEMNE VEDEN1E 
ODPOJIT EXIST NN PODZEMNE VEDEN1E 
NOVY ZVODIC PREPATIA VN 
NOVA VYSTRAZNA TABULKA 
NOVA TRAFOSTANICA KIOSKOVA 
EXIST. SKRINA PRIS 
NOVA SKRINA PRIS 
EXIST. ŠACHTA / ZNAČKA 
EXIST. KANAL 
SPEVNENE PLOCHY / BET. PLOT 
EXIST. LAMPA 
NOVA SPOJKA VN 3 
RIADENY PŘETLAK 

3x240 AYKY J Ov 

KlADtINY IHKt I LAH\ 

TELEKOM - NEZAMERANY PRIEBEH 
PLOT 
EXIST. KANALIZACIA 

exist. chranicka pre 
^í^ravovane VG 

Napatova sus tava:  22  kV,  50  Hz -  1T 
Ochrana pred dotykom zivych časti STN EN 61936-1 

ochrana krytom 
ochrana zabranou 
ochrana umiestnenim mimo dosahu 

Ochrana pred dotykom neživých časti STN EN 61936-1 
Ochrana uzemnenim STN EN 50522 

Napatova sus tava:  3  +  PEN,  230/420,  50  Hz -  TN-C 
Ochrana pred urazom elektrickým prudom: 
V normalnej prevadzke - izolováním zivych časti, krytmi, 
umiestnenim mimo dosahu 
Pri poruche - samočinným odpojenim napajania 

Námrazová oblast: N3 
Vonkajsie vplyvy - AA8, AB8, AC1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, 

AN3, AP1, AQ2, AS2, BD1, BE1, CA1, CB1 
Vnutorne vplyvy - AA4, AB4, AC1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BE1, 
CA1, CB1 

O eub.sk ZODP.PROJ. Ing. Michal Borsik 

VYPRACOVAL Ing. Michal Borsik 

EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Lipt. Mikuláš KONTROLOVAL Ing. Tomas Slotka 

STAVITEL! Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 

STAVBA 

9341 - Lipt Mikuláš - Okolicne -Zah. TS areal montaza 

SO 01 - VN rozvody 
SO 02 - NN rozvody 
PS 01 - Trafostanica 

DÁTUM 03/2016 STAVBA 

9341 - Lipt Mikuláš - Okolicne -Zah. TS areal montaza 

SO 01 - VN rozvody 
SO 02 - NN rozvody 
PS 01 - Trafostanica 

FORMÁT A3 

STAVBA 

9341 - Lipt Mikuláš - Okolicne -Zah. TS areal montaza 

SO 01 - VN rozvody 
SO 02 - NN rozvody 
PS 01 - Trafostanica 

PROFESIA EL 

STAVBA 

9341 - Lipt Mikuláš - Okolicne -Zah. TS areal montaza 

SO 01 - VN rozvody 
SO 02 - NN rozvody 
PS 01 - Trafostanica STUPEŇ DUR 

STAVBA 

9341 - Lipt Mikuláš - Okolicne -Zah. TS areal montaza 

SO 01 - VN rozvody 
SO 02 - NN rozvody 
PS 01 - Trafostanica 

MIERKA 1:500 

STAVBA 

9341 - Lipt Mikuláš - Okolicne -Zah. TS areal montaza 

SO 01 - VN rozvody 
SO 02 - NN rozvody 
PS 01 - Trafostanica 

ČÍSLO SW LM - 9341 

OBSAH VÝKRESU 
Situacia - montaz 

ČÍSLO VÝKRESU 
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