
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo: MsU/UR a SP/2016/06122-03/Bot V Liptovskom Mikuláši:02.12.2016 
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík 
Tel.:+421 -044/55 65 344 
E-mail: tomas.borsik@mikulas.sk 

Stavebník: Stredosjovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Marek Michtalík-SPRE-M Trstená, 
Sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená 

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: Liptovský Mikuláš - Andice - NNK pre 7 rod. domov 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník Stredosiovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Marek Michtalík-SPRE-M Trstená, Sídlisko 
Západ 1053/51, 028 01 Trstená podal dňa 04.09.2015 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu ' Liptovský Mikuláš - Andice - NNK pre 7 rod. domov ' - liniová stavba 
k.ú. Benice. Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš 
pod č. ÚR a SP 2015/05147-03/VY dňa 09.11.2015. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 
konáni e. 

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

Stavba ' Liptovský Mikuláš - Andice - NNK pre 7 rod. domov ' - liniová stavba k.ú. 
Benice. sa podťa § 66 ods. 1 stavebného zákona 

povoI'uje. 
Popis stavby: 

Predmetom stavby je rozšírenie existujúcej NN zemnej siete, ktorým sa za zabezpečí 
dodávka elektrickej energie pre nových odberateťov s minimálnymi stratami výkonu a úbytkami 
napatia v k. ú. obce Benice. Navrhované rozšírenie NNK siete předpokládá připojit' z 
existujúceho vzdušného NN vedenia 4x70 AlFe6 novým káblom NN RETILENS 3xl20+70mm2 

novů istiacu skriňu 1-VRIS č.1205, trasa cca 12m.. Z tejto istiacej skrine připojit' nové istiace 
pilierové skrine 2-PRIS6.1 č.1206, trasa cca 66m a3-PRIS4.1 č.1207, trasa cca 
54m.Novovybudované istiace skrine budú medzi sebou přepojené medzi sebou novým zemným 
káblom NN AYKY 3Bxl20+70mm2. Všetky istiace skrine zapojit' podťa jednopólovej schémy -
Zapojenie PRIS. 

Každá novo-osadená istiaca pilierová skriňa bude uzemnená pomocou zemniacej 
pásoviny FeZn 30x4mm, uložená vo výkope spolu s káblom. Kábel popod miestnu komunikáciu 
bude uložený do chráničky FXKVR90mm, mimo miestnej komunikácie bude kábel položený do 
káblového lóžka. Nad uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC červenej farby. 
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Stavebné objekty: 
SO 01: 1-VRIS1 č. 1205 - Istiaca skriňa HASMA VRISS1 KII.P4 + KKP + UP.P 
SO 02: 2-PRIS6.1 č.1206 - Istiaca skriňa HASMA SR6.1 DINO VV 2/4 P2 IP2X 
SO 03: 3- PRIS4.1 č.1207-Istiaca skriňa HASMA SR4.1 DIN00 VV 1/3 P2 IP2X 

- DÍžka nových vedení: - NN kábel RETILENS 3xl20+70mm2 je cca 12m 
- NN kábel AYKY-J 3Bxl20+70mm2 je cca 120m 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov: 
- ostatné plochy, trvalé trávnaté porasty 

Súhlas na vyňatie pódy z PPF: 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k použitiu PPF na 
nepol'nohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok pod č. OU-LM-PLO-2016/012747-2/IVA 
dňa 02.12.2016. 

Projektová dokumentáciu spracoval: 
Milan Michtalík - technický návrh stavby NNK 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úřadu. 
- Pri uskutečňovaní stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 
- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím 
a ďalšími podmienkami. 
- Po ukončení výkopových prác je potřebné terén uviesť do póvodného stavu 
- Pri stavbě budu dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu 
stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa zák.č.50/76 Zb. v znění neskorších 
predpisov, najma § 43d-i, a příslušné technické normy. 

- STN 33 0300 Druhy prostředí pre el. zariadenia, STN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre el. 
zariadenia, STN 34 3100 Bezpečnostně předpisy pre obsluhu aprácu na el. zariadeniach, 
STN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, STN 33 3210 Rozvodné zariadenia -
spoloč.ustanovenia, STN 34 3100 - Bezpečnostně předpisy pre obsluhu a prácu na el. 
zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostně upozornenia, STN 34 3104- Bezpečnostně 
předpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach 

STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost' stavieb - spoločné ustanovenia 
- Vyhl.č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 

bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení 
a dopíňa vyhl.č. 94/2004 Z.z. 

- 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. 
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- Spósob uskutočnenia stavby: dodávatel'sky. 
- Zhotovitel' stavby: bude určený výběrovým konáním . V zmysle ustanovenia § 62 ods.l, 
písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výběrového konania 
povinný oznámit' zhotoviteli stavby, předložit' oprávnenie na realizáciu stavieb podl'a zvláštnych 
predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo. 
- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavieb 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. 

- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma z 
hl'adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hPadiska architektury: 
- Stavebník je povinný umožnit' povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD. 
Na stavbě musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. 
Na stavbě musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa 
odstránia stavebné závady a nedorobky podl'a kolaudačného rozhodnutia. 
- investor je povinný na stavbě umiestniť tabuli, na ktorej uvedie názov stavby, dodávatďa, 

stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a 
dátum stavebného povolenia. 
- Zhotovitel' stavby musí pre stavbu použit' len výrobky, ktoré majů také vlastnosti, aby po dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbě zaručená požadovaná mechanická 
pevnost' a stabilita, požiarna bezpečnost' stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 
- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii 
- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnúť 
s městským úradom. 

- Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemně komunikácie, dráhy, 
odvádzanie povrchových vod, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.: 
- stavebník je povinný bezodkladné oznámiť stavebnému úřadu začatie stavebných prác na stavbě 
( § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb . 
- Križovanie sietí realizovat' v zmysle příslušných STN 
- v případe spósobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osob je potřebné vzniknuté škody 
odstrániť, resp. uhradit' podl'a platných právnych predpisov. 
- stavebné práce je potřebné vykonávat' tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteťnostiach 
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávněných záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteťností 
- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo přístupových komunikácii 
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona 

- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov : 
- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov . 
Podl'a zákona 251/2012 Z.z. §43: 
-ochranné pásmo podzemného káblového vedenia lkV-1 lOkV vrátane je lm po oboch stranách, 
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- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením : ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou, 
oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený 
přístup do elektrickej stanice na výměnu technologických zariadení 
- VN vedenie vzdušné : 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v 
lesnom prieseku 
- Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a křižovaní podzemných vedení 
určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300 , čl. 6 34) 
Podl'a uvedenej normy pre lkV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia následovně 
VODOROVNÉ/ZVISLE vzdialenosti 
OD sil. kábla lkV sil. kábla 35kV Telef. kábla plyn do 0,005Mpa vodovodu 

5/5 cm 20/20cm 30/30cm 40/40cm 40/40cm 

- V případe, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé 
vzdialenosti zmenšit' až na lOcm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20cm u vodovodov 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce: 

Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 7, 
974 31 Banská Bystrica č. ASMdpS-1-995/2015 dňa 22.06.2015 bez pripomienok. 

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

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-2015/009491-002/MA dňa 13.09.2016 s pripomienkami: 

® S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou 
legislativou o odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou 

e Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbě a ich odovzdaní odpadov oprávnenej osobě 

o 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 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPK, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-2016/9493-002/CEN dňa 13.09.2015 s pripomienkami: 

9 pri realizácii stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s ciel'om 
predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie 

o dodržať ustanovenie § 4, ods. 4 zákona 543/20002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny a to 
tým, že pri budovaní resp. rekonštrukcii nadzemných elektrických vedení budú použité také 
technické riešenia, ktoré bránia usmrcovaniu vtákov 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-ŠVS-2015/009495-2/Mk dňa 24.08.2015 bez pripomienok 
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Qkresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Námestie OsloboditeFov 1, 031 01 č. OÚ-LM-OCDPK-2016/2015/009693-002 dňa 05.09.2016 s 
pripomienkami: 

© V plnej miere dodržte stanovisko SC ŽSK a stanovisko ODI ORPZ LM. 
© Počas prác dojde k zásahu do čestného telesa, preto bude nutné v súlade s § 8 zákona č. 

135/1961 Zb. po predchádzajúcom súhlase dopravného inspektorátu požiadať ovydanie 
rozhodnutia na zvláštně užívanie cesty č. III/2330 příslušný čestný správný orgán 

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

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie Osloboditďov 1, 031 
41 č. OÚ-LM-OKR-2016/001665-066 dňa 25.08.2016 bez pripomienok. 

Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a veřejných priestranstiev vo vyjádření č. ŽPD-2015/03938-002/POR zo dňa 02.07.2015 bez 
pripomienok. 

Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina vydal závazné stanovisko 
č.KPUZA-2016/18310-2/66430/FUR zo dňa 31.08.2016: 

• ak počas stavebných prác dojde k akémukolVek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 
napr. objektu kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, 
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, mincí alebo kostrových 
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu 
Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení aponechať ho bez změny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

SSE-D, a.s., Stredoslovenská energetika - distribúcia, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina č. 
7103000-16-A-0203 dňa 22.09.2016 súhlasí bez pripomienok. 

SPP-Distribúcia, a.s., Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina č. TD/0707/PP/Hn/2016 
dňa 12.08.2016 bez pripomienok. 

LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš č. 4527/2016/MH dňa 26.07.2016 
s pripomienkami: 
® V záujmovom území stavby sa nachádza potrubie veřejného vodovodu v našej správě 

ataktiež vodovodná přípojka pre blízky rodinný dom. Presnú trasu vytýčíme na základe 
predloženej objednávky. 

® Križovanie NNK s potrubím veřejného vodovodu je potřebné realizovat' v zmysle STN. 
• V případe že pri realizácii dojde poruchám na potrubiach v našej správě, žiadame ich 

bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Případné poruchy budú odstránené na 
náklady investora. 

© Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom NNK žiadame prizývať zástupcov našej 
spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt: p. Hričák, 0905 701 932. 

© Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potřebu PD skutočného vyhotovenia a geode
tické zameranie aj v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitateFné pre prostredie MicroStation). 
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Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611621954 dňa 16.08.2016 
spripomienkami: Dojde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 
spoločnosti Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
® Slovák Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok 

určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitďnou 
súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný respektovat' nasledovné: 

® Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§68 zákona č 351/2011 Z z) a 
zároveň je potřebné dodržať ustanovenie §65 zákona č 351/2011 Z z o ochraně proti rušeniu 

» Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe 
změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené 
parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní 
povinnost' podfa bodu 3 

o Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý 
podal uvedená žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a s na stanovenie konkrétných 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
pověřeného správou sieti: Ján Babál, jan babal@telekom sk, +421 44 4328456 

® V zmysle § 66 ods. 7 zákona č 351/2011 Z z o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant 

• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods 10 zákona č 351/2011 Z z je 
potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 
dotknutých SEK Bez uzavretia dohody nie je možné přeložit' zrealizovat' překládku SEK 

® Upozorňujeme žiadatefa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 
a zaradení 

a 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 žiadatel'a zabezpečit' nadzemná sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podfa 
§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění 

» V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkofvek dovodov 
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. Vzhfadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať 
zariadenia iných prevádzkovatefov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatefa na povinnost' vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovatefov týchto zariadení 

• 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 troch 
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týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál, jan 
babal@telekom sk, +421 44 4328456, 0903924519. V objednávke v dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania 

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria přílohu tohto vyjadrenia. 

© Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 
pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', pronajímat' alebo využívat' bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a s 

• Žiadatefa 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 

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

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

K stavbě sa vyjádřili: 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica dňa 22.06.2015; Okresné 
riaditefstvo hasičského a záchranného zboru, Lipt. Mikuláš dňa 22.06.2015; Okresný úrad, odbor 
starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš dňa 13.09.2016; Okresný 
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPK, Liptovský Mikuláš dňa 13.09.2015; 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS, Liptovský Mikuláš dňa 
24.08.2015; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, 
dňa 05.09.2016; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, dňa 25.08.2016; 
Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a veřejných priestranstiev dňa 02.07.2015; Krajský pamiatkový úrad, Žilina dňa 31.08.2016; 
Stredoslovenská energetika - distribúcia, Žilina dňa 22.09.2016; SPP-Distribúcia, a.s., Žilina, 
dňa 12.08.2016; Slovák Telekom, a.s., Bratislava dňa 16.08.2016; Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO-2016/012747-2/IVA dňa 02.12.2016 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania. 

Odóvodnenie: 
Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Marek Michtalík-SPRE-M Trstená, Sídlisko Západ 1053/51, 
028 01 Trstená podal dňa 04.09.2015 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ' 
Liptovský Mikuláš - Andice - NNK pre 7 rod. domov ' - liniová stavba k.ú. Benice. Na stavbu 
bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚR a SP 2015/05147-03/VY 
dňa 09.11.2015. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Tunajší úrad oznámil začatie stavebného konania líniovej stavby dňa 30.09.2016, a protože 
stavebnému úřadu sú dobré známe poměry staveniska z územného konania a žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústného 
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pojednávania. Dotknutým účastníkom konania súčasne oznámil, že majů možnost' uplatnit' svoje 
námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky - od dňa 18.10.2016 s tým, že na 
pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatněné v územnom konaní sa v zmysle § 61 ods.l) 
stavebného zákona neprihliada. V určenom termíne neboli podané žiadne námietky 
a pripomienky. 

Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spíňa požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov, 
predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života l'udí, a či zodpovedá 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a 
osobitnými predpismi , či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené 
včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potřebného na riadne 
užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 
stavebné povolenie z hťadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.l a 2 stavebného zákona a § 8 
vyhl. č. 453/2000 Z.z., 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. 

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby. 

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

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

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

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

Vlastníctvo preukázané: výpismi listov vlastníctva č.467, 235, 527, 331; k stavebnému konaniu 
boli předložené zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení věcného břemena. 

Podl'a §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 
odvolat'. Odvolanie podťa § 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. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš . 

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja 
Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateťné súdom podl'a ustanovení Správného súdneho poriadku. 

Poučenie: 

/ 

Ing. háč, PhD. 
primátor města Liptovský Mikuláš 
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Toto rozhodnutie má podFa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o úzcmnom plánovaní a 
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov povahu veřejnej 
vyhlášky a podl'a § 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, tlačí alebo na 
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

-9 -12- 201G 2 4 -12-201 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: Zverejnené iným spósobom: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME3T9KÝ ÚRAD 

*31 4? LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
O-J 

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby 

UíE&Ďi£ thk) MEMl 

Doručuje sa 
- Marek Michtalík SPRE-M Trstená, Západ 1053/51, 028 01 Trstená - splnomocnenec 
4 Vlastníci dotknutých pozemkov: doručenie veřejnou vyhláškou 

Na vedomie 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 

01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK, 

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

03101 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

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