
OBEC BOBROVEC 

Obecný úrad Bobrovec 90, 032 21 

Číslo: ÚR a SP 2016/02809-03 Šu Lipt. Mikuláš, dňa 29.04.2016 

Stavebník Město Liptovský Mikuláš , IČO 315 524, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Žiadosť o stavebné povolenie stavebných úprav: SO 01 - 1 - Stavebné úpravy - ulica 
Kukučínova 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Stavebník Město Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989, 031 42, Liptovský Mikuláš , IČO 
00315 524 podal dňa 21.3.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu ' SO 01 — 1 - Stavebné úpravy - ulica Kukučínova ' na pozemku pare. č. KN C 6562 
k.ú. Liptovský Mikuláš . Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie . 

Obec Bobrovec zastúpená starostom obce ako příslušný stavebný úrad podl'a příslušný 
stavebný úrad podl'a § 119 ods.3 a § 120 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 a § 3a odst.4 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znění nesk. predpisov prerokoval žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní podFa ustanovenia §62, 
63 stavebného zákona rozhodol takto: 

Stavba ' SO 01 - 1 - Stavebné úpravy - ulica Kukučínova ' na pozemku pare. č. KN C 
6562 k.ú. Liptovský Mikuláš sa podťa §66 ods. 2 a ods. 3) stavebného zákona a §16 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znění neskorších predpisov 

p o v o I' u j e. 

Druh a účel povoťovanej stavby: miestna komunikácia tr.C3, kat. MO 7,0/30 

Popis stavby: 
Vetva „A" rieši rekonštrukciu obojsmernej dvojpruhovej komunikácie a chodníkov vrátane 

odvodnenia v kategorii MO 7,0/30 so šířkou jazdných pruhov 3,0 m a chodníkom v základnej 
šírke 2,0 m. Vozovka je navrhnutá ako asfaltobetónová, chodník pre peších sú navrhnuté 
z betónovej dlažby s bezbariérovými prechodmi vjazdov. Súčasťou úpravy chodníkov sú 
varovné a signálně pásy pre bezpečný přechod pre nevidiacich v kontrastnom farebnom 
převedení. Súčasťou je dopravné značenie. 

Technické údaje stavby : 
- miestna komunikácia - ( asfaltobetón) 
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- šířka jazdného pruhu 2 x 3,0 m 
- obojstranný chodník v zákl.šírke 2,0 m (betonová dlažba) 
- vjazdy bezbariérové( zámková dlažba 80 mm) 

Objektová skladba povďovanej stavby: 
SO - 01.1 Komunikácia s chodníkom na Kukučínovej ulici 

- komunikácia 
- dopravné značenie 
- odvodnenie 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
Ing. Peter Žák - dopravná časť 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov: 
- zastavané plochy a nádvoria 
Súhlas na vyňatie pody z PPF: 
- nie je potřebný. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: 
- Odvodnenie komunikácie a chodníkov bude zabezpečené priečnym a pozdlžnym sklonom 
s odvedením vod z povrchového odtoku do uličných vpustov a následne do kanalizácie. 
- Odvodnenie pláne bude riešené vyspádovaním vrstvy štrkopiesku do pozdlžnej drenáže, 
ktorá bude zaústěná do uličného vpustu. 

- napojenie je na miestnu komunikáciu ul. Bernolákova a ul. M.M.Hodžu 

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, najma vyhlášku 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osob 
na stavenisku, dodržať : 
STN 73 6110 - projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6133 navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií, STN 01 3466 
Výkresy cestných komunikácií 
STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy 
STN 01 3466 Výkresy cestných komunikácií 
Vyhl. č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost' pri výstavbě a pri 
užívaní stavby. 
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost' stavieb - spoločné ustanovenia 
Vyhl.č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost' pri výstavbě a pri 
užívaní stavby. 
Zák. NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdravia pri práci 
Vyhl.MV SR č. 342/2002 Z.z. dopravné značenia s dopravnými značkami a STN 01 8020 -
Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

Pri stavbě budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák.č.50/76 Zb. v znění 
neskorších predpisov, najma § 43d-i, a příslušné technické normy. 
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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 predlženie. 

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

Vzhl'adom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby 
oprávněnou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník. 

- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma z 
hl'adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hPadiska architektúry: 
- stavebník je povinný bezodkladné oznámit' stavebnému úřadu začatie stavebných prác na 
stavbě / § 66 odst. 2 písm.h) stavebného zákona. 
- stavebník je povinný umožnit' povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 
ŠSD. Na stavbě musí byť kdispozícii dokumentácia avšetky 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 anedorobky podl'a kolaudačného 
rozhodnutia. 
- stavebný materiál skladovat' tak, aby nebol zamedzený přístup do susedných objektov, 
pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii 
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS 
odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu 
- stavebník je povinný na stavbě umiestniť tabuPu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávatel'a, 
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, bezpečnost' pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 
- vjazd avýjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu komunikácie. Případné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby 
(stavebník) na vlastné fínančné náklady bezodkladné. 
- pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych 
sietí, ktoré móžu byť předmětnou stavbou dotknuté 
- stavebné práce je potřebné vykonávat' tak, aby nevznikli škody na susedných 
nehnutel'nostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávněných záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteťností. 
- odvedenie dažďových vod z pozemku viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu 
susedných nehnutePností. 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov: 

SSE-D a.s. Žilina dňa 28.01.2016: 
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- V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemně káblové 
vedenia VN a NN ako aj podpěrné body nadzemného vedenia NN v majetku SSE-D 
a.s. 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podl'a příslušných noriem STN. (VN 
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné 
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie 
na každú stranu 1 .meter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' stabilitu 
existuj úcich podpěrných bodov a celistvost' uzemňovacej sústavy. 

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe 
objednávky vytýči pracovník SSE-D, a.s. z příslušného Střediska prevádzky a údržby 
VN aNN tel. 041/5196650, mail- peter.fiacan@sse-d.sk. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí 
realizátor přizvat' zástupců SSE-D, a.s. z příslušného Střediska prevádzky a údržby 
VN a NN na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka připadne 
na kópiu tohto vyjadrenia. 

- Porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po předložení zápisu z kontroly zariadenia 
v majetku SSE, a.s. 

- V súbehu a křižovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor 
min, 1 meter od podpěrných bodov na každú stranu. V opačnom případe pri opravách 
a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach v 
ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potřebné bezpodmienečne 
předjednat' postup prác na príslušnom Středisku prevádzky a údržby VN a NN. 

- Zároveň si Vás dovoťujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj 
vedenia třetích osob (NN přívody k RD ). Toto vyjadrenie móže slúžiť pre potřeby 
vydania územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia, Stavbu žiadame 
realizovat' v zmysle platných STN a predpisov. 

- Vyjadrenie SSE-D ku žiadosti zákazníka je platné 1 rok od dátumu vystavenia. 

LVS a.s. Liptovský Mikuláš dňa 30.03.2016: 
S předloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami: 

- V záujmovom území stavby sa nachádza veřejný vodovod a veřejná kanalizácia v 
našej správě, ako aj vodovodně a kanalizačně přípojky pre jednotlivé nehnutel'nosti. 
Trasu veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime pred začatím výstavby na 
základe predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách). 

- Investora žiadame, aby minimálně dva týždne pred zahájením rekonštrukčných prác 
dohodol s našou spoločnosťou postup a rozsah prác. 

- Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných 
šachtách žiadame upravit' do výšky budúcej nivelety spevnených ploch. 

- Pri výstavbě uličných vpustí žiadame dodržať ochranné pásmo veřejného vodovodu v 
zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja 
potrubia na každú stranu. Križovanie sietí je potřebné realizovat' v zmysle STN. 

- V případe, že pri realizácii stavby dojde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach 
v našej správě, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 
0908 916 579. Případné poruchy budú odstránené na náklady investora. 

- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom uličných vpustí žiadame přizvat' 
zástupců našej spoločnosti. Kontakt-Ing. Hán tel. č. 0908 916 580, p. Hričák tel. č. 
0905 701 932. 
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- Pri rekonštrukcii alebo realizovaní nových kanalizačných přípoj ok z uličných vpustí 
žiadame předložit' žiadosť na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovú 
dokumentáciu kanalizačnej přípojky a ďalšie náležitosti podPa pokynov našich 
pracovníkov. 

- Jednotlivé napojenie prípojok na siete v správě LVS, a.s. zrealizujú na základe 
predloženej objednávky za úhradu pracovníci nasej spoločnosti, nesúhlasíme so 
zasahováním iných osob do verejnej kanalizácie. 

Ministerstvo obrany SR Agentura správy majetku Detašované pracovisko Střed ČSA 
dňa 11.01.2016: 

v případe výkopových prác v mieste výskytu podzemného telekomunikačného vedenia, 
zabezpečit'jeho vytýčenie. 
Ak dojde k změnám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia 
stavebným úradom, je potřebné požiadať o nové závazné stanovisko. 

SPP - D a.s. Bratislava dňa 27.01.2016: 
Pri realizácii je potřebné dodržať nasledovné podmienky: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o přesné 
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potřebné zaslat' na 
adresu SPP - distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p Dagmar 
Riboňová, tel.č +421 41 242 4133, e-mail dagmar.ribonova@spp-distribucia sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonává bezplatné 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti lOOm, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prcvádzkovatePa SPP-D (p Dušan Boroš, tel č +421 52 242 5201) 
najneskór 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečit' přístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie 
činností 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 2,0 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 
až po 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 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, 
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- 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 700 02, 

- stavebník je povinný respektovat' a zohPadniť 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, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca komunikácií přizvat' pracovníka 
technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole těsnosti (p Ing. Peter Vrzgula 
044/6265611,0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn rozvodu 

- Poklopy plyn. zariadení upravit' na úroveň terénu tak, aby boli sprístupnené 

Okresné riaditePstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš dňa 
13.01.2016: 

- Existujúce podzemně požiarne hydranty počas rekonštrukcie miestnej koinunikácii je 
potřebné zachovat' akcieschopné v zmysle § 9 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o 
zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

Imafex spol. s r.o. Liptovský Mikuláš dňa 20.01.2016: 
- Vzhfadom na rozsah úprav v danej lokalitě, však navrhujeme využit' tieto na položenie 

metropolitnej optickej siete a umožnit' tak obyvatefom a firmám v tejto lokalitě 
připojit' sa optickú sieť. 

Slovák Telekom a.s. Bratislava zo dňa 16.02.2016: 
- Toto Vyjadrenie je oprávněný použit' iba správca dotknutej pozemnej komunikácie 

podfa § 18 ods. 14 Zákona č.135/1961 pri realizácii stavebných prác na diafnici, ceste 
alebo miestnej komunikácii. 

- V případe ak toto Vyjadrenie ako aj jeho přílohy použije iná osoba stává sa vyjadrenie 
neplatným. 

- 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 
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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' podl'a bodu 5 
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 sieti (najneskór pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, 
a.s na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
pro střední ctvom 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 žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení 
V případe ak na Vami defmovanom 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 žiadatďa zabezpečit' nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podl'a § 68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 
V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek 
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. 
Vzhladom 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 žiadatďa na povinnost' vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovatefov 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 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 ohFadu 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. Okrem 
použitia pre účel konaní podia stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
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žiadatel' nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- ŽiadatePa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutePnosť na 
veřejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku. 

- Poskytovatel' negarantuje geodetická 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 uvedenú žiadosť, jev kolízii so SEK 

Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 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@maii.t-com.sk. 0903409880 

UPOZORNENIE: V lcáblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 
róznou funkčnosťou 

- Pri akýchkofvek 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 a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu, 

- Preukázatďné 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 vedenia alebo 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. hlbiace stroje) 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukofvek ohrozeniu, krádeži 
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 spoločnosť 
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za změny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', 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 podat' žiadosť o určenie bodu napojenia, (wvvvv.tclckomn.sk). 

- Žiadame dodržať platné předpisy podfa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
plnom rozsahu. 
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OÚ odbor starostlivosti o ŽP v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠVS vo vyjádření zo dňa 
26.04.2016 : 

- Odvedenie vod z povrchového odtoku do kanalizácie bude možné až po získaní 
súhlasného stanoviska správců podzemného vedenia 

OÚ odbor starostlivosti o ŽP v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠSOH vo vyjádření zo dňa 
12.01.2016 : 

- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 
s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve 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 (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných 
odpadov príp. bitúmenových zmesí) pred zneškodněním (skládka odpadov). Na 
stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a 
zabezpečit' ho zbernou nádobou (napr. vel'koobjemový kontajner) na vzniknutý odpad 
připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo 
odpad zo staveniska hned' odvážať. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina dňa 18.02.2016: 

K predmetnej stavbě Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podl'a stavebného zákona 
uplatňuje následovně požiadavky z Iďadiska záujmov chráněných pamiatkovým zákonom: 

- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit' 
najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý vykoná odborný 
dohPad stavby formou obhliadky jej výkopov z hfadiska výskytu možných archeolo
gických nálezov. 

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

K stavbě sa vyjádřili: 
SSE-D a.s. Žilina dňa 28.01.2016, Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru 

Liptovský Mikuláš dňa 13.01.2016, SPP-D a.s. Bratislava dňa 27.01.2064, Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS dňa 26.04.2016, 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH dňa 
12.01.2016, LVS a.s. Liptovský Mikuláš dňa 30.03.2016, Město Liptovský Mikuláš , útvar 
CD,PK a VP dňa 25.01.2016, Slovák Telekom a.s. Bratislava dňa 16.02.2016, Liptovnet a.s. 
Liptovský Mikuláš dňa 20.01.2016, Profi-net s.r.o. Liptovský Mikuláš dňa 18.01.2016, 
Energotel Bratislava a.s. dňa 13.01.2016, Imafex spol. sr.o. Liptovský Mikuláš dňa 
20.01.2016, Telefonica 02 Slovakia, s.r.o. Bratislava dňa 14.01.2016, Orange Slovensko a.s. 
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Banská Bystrica dňa 23.02.2016, MO SR, agentura správy majetku Banská Bystrica dňa 
11.01.2016, Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica, odd. 
telekomunikačných služieb dňa 13.01.2016, Krajský pamiatkový úrad Žilina dňa 18.02.2016. 

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 troch 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. 

Stavba bude uskutočnená podťa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Neboli vznesené. 

Odóvodnenie: 
Stavebník podal dňa 21.03.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné 

úpravy Stavebné úpravy - ulica Kukučínova 1 na pozemku pare. č. KN C 6562 k.ú. Liptovský 
Mikuláš. Pretože stavebnému úřadu sú dobré známe poměry staveniska a žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, dňa 24.03.2016 bolo pre 
veťký počet dotknutých účastníkov konania veřejnou vyhláškou vydané oznámenie o začatí 
stavebného konania a upuštění od ústného pojednávania. Dotknutým účastníkom konania 
tunajší úrad súčasne oznámil, že majů možnost' uplatnit' svoje námietky do 7 pracovných dní 
od zvesenia verejnej vyhlášky doručenia oznámenia s tým, že ak v určenej lehote svoje 
námietky a stanoviská neoznámia, podťa §61 ods.6 stavebného zákona má sa za to, že so 
stavbou súhlasia. V uvedenom termíne neboli podané námietky. 

Předložená žiadosť bola preskúmaná z hťadísk uvedených v §62 a 63 stavebného zákona a 
bolo zistené, že uskutečněním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby 
spíňa požiadavky stanovené § 43 d),e) a § 48 až 52 stavebného zákona v znění neskorších 
predpisov a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., je spracovaná v zmysle §4b, ods.2) zákona č.135/1961 
/čestný zákon/ a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

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

Stavba je v súlade s územným plánom města Liptovský Mikuláš, ktorýje 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. 

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 
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dňa oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovec prostredníctvom Spoločného obecného úřadu 
územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš . 

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš ,odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Nám. osloboditel'ov 1,031 01 Liptovský Mikuláš . Rozhodnutie po 
vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je preskúmatel'né súdom. 

A T ío ° 

Ing. Ladislav Sedlák PhD. 
starosta obce 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a §69 ds.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.(internet, 
miestny rozhlas, tlač) Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia . 

1 1 -01- ?018 2 6 "fl5" 2018 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: ., Zverejnené iným spósobom. SifiW Mt-liD 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MC8T8KÝ ÚRAD 

031 49. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

P.í.t 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osdby 

Doručuje sa: 
Město Liptovský Mikuláš , IČO 315 524, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Ing. Peter Žák, Prosiek 154, 032 23 Liptovská Sielnica6562 - projektant 
Na vedomie: 
Obec Bobrovec, Obecný úrad Bobrovec 90, 032 21 
Město Liptovský Mikuláš,odb. ŽP,D aVP - odd. CD,PK a VP a odd. ŽP a poťnohospodárstva 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 
1993,031 01 Lipt. Mikuláš 
Okresné riaditeťstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 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 
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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 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Banská Bystrica , 
ul.ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
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