MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
číslo: URaSP 2016/02939-03 Su

Liptovský Mikuláš dňa 02.05.2016

Navrhovatel' Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ičo: 36 442 151) ul. Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina
- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: Liptovský Mikuláš - Palúdzka - NN káblové vedenie
pre 7 RD ISO

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovatel' Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ičo: 36 442 151) ul. Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina zastúpený spol.EDWIN, s.r.o., Růžová dolina 10, 821 09 Bratislava podal dňa
30.3.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom
Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu ' Liptovský Mikuláš - Palúdzka - NN
káblové vedenie pre 7 RD ISO ' - liniová stavba k.ú. Palúdzka.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města ako příslušný stavebný úrad podl'a §117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov a § 5
ods.l písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
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 podfa §39 a § 39a) stavebného zákona vydává

rozhodnutie
o umiestnení stavby ' Liptovský Mikuláš - Palúdzka - NN káblové vedenie pre 7 RD ISO ' liniová stavba k.ú. Palúdzka tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvoří neoddeliteFnú
súčasť tohto rozhodnutia.
Popis stavby:
Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúceho NN vzdušného vedenia umiestnené na stožiaroch v dlžke
trasy 159m vpovodnej trase NN na ulici Demanovská a Lesnická a výstavbu nového NN káblového
vedenia uloženého v zemi v dlžke trasy = 152m pre napojenie 7 rodinných domov novej zástavby
realizovaná kolmo na ulicu Lesnícku . Z nového káblového vedenia v zemi budú připojení noví
odberatelia elektrickej energie a presmerujú sa aj povodní odberatelia v záujmovej oblasti.
Stavebné objekty:
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SO 01 NN káblové vedenie vzdušné -159 m
SO 02 NN káblové rozvody zemné - 152 m
SO 01 - NN káblové vedenie vzdušné :
Stožiare
Vodiče
Uzemnenie
Zvodiče prepátia
SO 02 - NN káblové vedenie v zemi
Vodiče
Rozpojovacie skrine
Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria, orná póda.
Pre umiestnenie a projektovú přípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
- polohopisné a výškové umiestnenie stavby:
- Nové káblové vedenie v zemi je umiestnené vedFa plánovanej komunikácie v predzáhradkách .
- Rozvodná sieť : 3 PEN AC-50Hz 400/230V TN-C - vývody NN sieť
- Poškodené a nevyhovujúce podpěrné body sa vymenia za nové, aby navrhované vedenie vyhovovalo
normám.
- napojenie rozvodné siete, spevnené komunikácie:
- přístup k pozemkom je cez existujúce spevnené komunikácie.
- Napojenie sa vykoná z jestvujúcej skrine PRIS č.13. Jestvujúca skriňa č. 14 sa vymění za nová
skriňu VRIS 1. Vzdušné vedenie sa ukončí v navrhovanej skrini č. 1 typ. VRIS 2, z ktorej sa
napojí nový rozvod ako aj jestvujúce NN vzdušné vedenie 4x25mm2 AlFe. Nové káblové
vedenie sa vybuduje v časti novej zástavby rodinných domov, na vhodných miestach sa osadia
rozpojovacie skrine SR, z ktorých sa pripoja noví odberatelia. Káblové vedenie začína v skrini
č.l VRIS 2, a vedie v predzáhradkách IBV ISO. Ukončí sa v skriniach SR 6.1 resp. SR 4.1., z
nich si jednotliví odberatelia pripoja rodinné domy. lestvujúce NN přípojky sa presmerujú do
novo navrhnutých istiacich a rozpojovacích skříň SR. Noví odberatelia sa tak isto pripoja z
nových skříň SR.
- Domové přípojky, ktoré nemajú istenie na odbočnom podpernom bode, sa vybavia istiacou
skriňou SPP, pre dve přípojky sa použije SPP2.
- Demontáž jestvujúceho vedenie postaveného na dřevených stožiaroch 4 x 35mm2 AlFe sa
zdemontuje v celkovej dlžke 159m.
- požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:
- Pri súbehu, křižovaní a preložke všetkých inžinierskych sietí je nutné dodržať:
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 75 5401, STN 73 6701,
- Vyhláška SÚBP č.59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti
práce a technických zariadení,
- Vyhláška SÚBP č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach
- Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach a odbornej
spósobilosti, ako aj súvisiace technické normy , najma elektrotechnické normy
- vyhláška č.288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnost
pri výstavbě a užívaní stavieb
- vyhláška č.124/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s
horl'avými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi
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vyhláška č.125/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti přenosných hasiacich prístrojov a
podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly
- 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 túto uhradit' podťa platných
právnych predpisov
- Dodržať příslušné bezpečnostné předpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác, včítane
zabezpečenia pešieho přístupu k jednotlivým nehnuteťnostiam.
- požiadavky vyplývajúce z chráněných území alebo ochranných pásiem:
dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov .
rekonstruované vedenie NN křižuje 22kV vzdušné vedenie.
Podťa zákona 251/2012 Z.z. §43:
- ochranné pásmo podzemného káblového vedenia lkV-1 lOkV vrátane je lm po oboch stranách,
- 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)
- Podťa uvedenej normy pre lkV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné
VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti
- plyn
do
- vodovo
- sil. kábla
- Telef.
- sil. kábla
- 40/40c
- 30/30c
40/40cm
5/5 cm
- 20/20cm
-

-

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

- požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny dňa 22.01.2016:
- Pri realizácii stavby volit' mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s cieťom
predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie
- Dodržať ustanovenie §4 ods.4 zákona č. 543/2002 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 Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy
v odpadovom hospodárstve dňa 25.01.2016:
- Súhlasí s předloženou projektovou dokumentáciou za dodržania nasledovných podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so
zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 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 upřednostnit' ich zhodnotenie
(zberné suroviny) pred zneškodněním (skládka odpadov) . Na stavenisku je potřebné vyčlenit'
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priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou na
vzniknutý odpad připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné
prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať
LVS a.s. Liptovský Mikuláš dňa 29.01.2016:
S předloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
- V záujmovom území stavby sa nachádzajú inž. siete v našej správě, ako aj vodovodné
akanalizačné přípojky pre jednotlivé nehnutel'nosti Orientačná trasa veřejného vodovodu
a verejnej kanalizácie v našej správě je zakreslená v priloženej situácii. Presnú trasu vytýčíme
na základe predloženej objednávky
- Pri výstavbě žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5
m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu. Križovanie sietí s potrubiami v
našej správě žiadame realizovat' v zmysle STN.
V případe, že pri realizácii dojde k poruchám na potrubiach v našej správě, žiadame ich
bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 . Případné poruchy budu odstránené na náklady
investora.
- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom navrhovaných káblov a pri umiestnení
trafostanice žiadame přizvat' zástupcov našej spoločnosti Kontakty: p. Hričák - 0905 701 932
(vodovod), p. Hán - 0908 916 580 (kanalizácia).
- Po ukončení výstavby požadujeme projektová dokumentáciu skutočného vyhotovenia a
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitatefné pre
prostredie MicroStation.
SPP - D a.s. Bratislava dňa 03.02.2016:
- Pri realizácii stavby požadujeme dodržať nasledovné podmienky:
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP distribúcia, a.s. o presnú identifíkáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne Na základe
objednávky adresovanej na SPP-distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949 , 010 22 Žilina
zabezpečí po vzájomnej dohodě vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a.s. (kontaktná osoba
Riboňová Dagmar +421416265598)
V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. bezplatné
vykonává prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby ktoré rozsahom
nepresiahne 1 hodinu a dížku 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovatefa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č +421 52 626 5123) najneskór 7 dní
pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpečit' přístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie stavby z
dóvodu potřeby prevádzkovania plynárenských zariadení, najma výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až pó
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradně ručně bez použitia strojových
mechanizmov,
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovat' pred zasypáním výkopu zástupců SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého
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plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
přístup k akýmkofvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by změnili jeho
doterajšie krytie a hlbku uloženia, v případe změny úrovně terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit' do novej úrovně terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned'
ohlášené SPP-D na tel.č. :0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podat' podnět na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávněná za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit' podfa
ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 702 01,
stavebník je povinný respektovat' a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a křižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálně odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o
energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod ,

Slovák Telekom a.s. Bratislava zo dňa 26.01.2016:
Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potřebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochraně proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe
změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní povinnost'
podfa bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sieti (najneskór pred 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,
ian.babal@telekom.sk. +421 44 4328456
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potřebné
uzavrieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých
SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné přeložit' zrealizovat' překládku SEK.
- Upozorňujeme žiadatefa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka
ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
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V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potřebné zo strany
žiadatefa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podťa §
68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění.
V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolVek dovodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastavit' zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o
vytýčenie TKZ. Vzhfadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadatefa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju
odovzdáte technikovi:
Ján Babáh ian.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 uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
Žiadatefa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutefnosť 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.

Krajský pamiatkový úrad Žilina dňa 27.01.2016:
- požaduje do územného rozhodnutia zapracovat' následovně:
- Ak počas stavebných prác dojde k akémukofvek archeologickému nálezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité ohlásiť Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina,
najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom.
Podfa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v
případe zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovědná za vykonáváme prác ihned' ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úřadu.
Nález sa musí ponechat' bez změny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním
poverenou odborné spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je
nálezca povinný vykonat' všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najma zabezpečit'
ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokial' o ňom nerozhodne stavebný
úrad po dohodě s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže vyzdvihnúť a
premiestniť z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávněná osoba metodami
archeologického výskumu.
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- vyhradenie podrobnějších podkladov, alebo projektovej dokumentácie:
- pred realizáciou stavby je potřebné vytýčit' podzemně vedenia
- ostatně podmienky pre spracovanie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie sú uvedené
v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inž. sietí
- K návrhu sa vyjádřili:
Stredoslovenská energetika - D a.s. Žilina dňa 18.01.2016, Okresně riaditel'stvo hasičského a
záchranného zboru Liptovský Mikuláš dňa 09.02.2016, SPP-D a.s. Bratislava dňa 03.02.2016, OÚ
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH dňa 25.01.2016, úsek ŠSOPaK dňa
22.01.2016, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií dňa
21.01.2016, LVS a.s. Liptovský Mikuláš dňa 29.01.2016, Slovák Telekom a.s. Bratislava dňa
26.01.2016, UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava dňa 26.02.2016, Energotel a.s. Bratislava dňa
25.01.2016, Krajský pamiatkový úrad Žilina dňa 27.01.2016, Regionálny úrad veřejného zdravotnictva
Liptovský Mikuláš dňa 09.02.2016.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli vznesené.
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.
Odóvodnenie:
Stavebný úrad oznámil podl'a §36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania všetkým
známým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Dotknutým účastníkom konania tunajší úrad
súčasne oznámil, že majů možnost' uplatnit' svoje námietky do 29.04.2016, kedy bolo vykonané
miestne šetrenie s tým, že ak v určenej lehote svoje námietky a stanoviská neoznámia, podl'a §36 ods.3
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia. Taktiež im oznámil, že v zmysle § 42 ods.4)
stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatněné mohli byť, a že stavebný úrad
v zmysle § 37 ods.3) st. zákona neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Na ústnom pojednávaní dňa 29.4.2016 neboli podané
námietky.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií
boli
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia. Stavebný úrad posúdil návrh na
umiestnenie stavby podťa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hPadiskám
starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hťadiskám neodporuje, ani životné prostredie
neohrožuje.
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Pre územie, v ktorom sa
nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený územný plán ÚPN
SÚ Liptovský Mikuláš, schválený Uznesením Městského zastupitelstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a
jeho závazná časť bola vyhlášená Všeobecne závazným nariadením města LM č. 7/VZN /2010 dňa
16.12.2010 s účinnosťou 1.1.2011. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu podťa vyhl. č. 532/2002 Z.z.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov, obce a zainteresovaných organizácií boli
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.
Poučenie:
Podťa §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
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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 preskúmatel'né
súdom.
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primátor města Liptovský Mikuláš

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

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 42 odst. 2) stavebného zákona v znění
neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce 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. Za deň doručenia sa považuje 15 deň
vyvesenia a zverejnenia.

10 -05- 2016
Vyvesené dňa:

2 5 -05- 2016
Zvesené dňa:

^

^

,

Zverejnené iným spósobom:..M-M.!v£..
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
M68T9KÝ ÚRAD
031 4í> LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
0-1

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ičo: 36 442 151) ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
zastúpená spol.EDWIN, s.r.o., Růžová dolina 10, 821 09 Bratislava
Město Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989, Liptovský Mikuláš
Vlastníci dotknutých pozemkoví doručenie veřejnou vyhláškou
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Na vedomie:
Město Liptovský Mikuláš, odd.ŽP,DaVP- útvar CD,PK a VP
Město Liptovský Mikuláš , ÚHA
Okresně riaditePstvo hasičského a záchranného zboru, Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Vrbická 1993,
031 01 Lipt. Mikuláš
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4, 010 47 Žilina
SPP - D a.s. Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš , Štúrova 36, 031 80 L.Mikuláš

Příloha pre navrhovatePa:
Grafická příloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s
podmienkami územného rozhodnutia
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