
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: UR a SP/2016/00936-04/VY V Liptovskom Mikuláši: 08.07.2016 
Vybavuje: Ing. Miroslav Vyparina 
Tel.:+421 -044/55 65 341 
E-mail: m.vvparina@,mikulas.sk 

- Vec: Slovák Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení HYDROTEAM, 
spol. s. r. o., Varšavská ul. 3, 831 03 Bratislava - návrh na umiestnenie stavby 

Navrhovatel' Slovák Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení 
HYDROTEAM, spol. s. r. o., Varšavská ul. 3, 831 03 Bratislava podal dňa 11.02.2016 
a doplnil dňa 23.05.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„INS_FTTH_LM_Priemyselná" - liniová stavba na pozemku podl'a priloženej situácie v 
k. ú. Liptovský Mikuláš. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad v zastúpení primátorom města 
podl'a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný 
zákon ) v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov a § 5 písm. 
„ a " zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie, prerokoval žiadosť stavebníka a podťa s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi 
postupom podl'a § 36 stavebného zákona a posúdil návrh postupom podl'a § 37 stavebného 
zákona. 

Na základe výsledkov tohto konania podl'a § 39 stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. vydává 

„INS_FTTH_LM_Priemyselná" - liniová stavba na pozemku podI'a priloženej situácie v 
k. ú. Liptovský Mikuláš tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je grafickou 
přílohou tohto rozhodnutia. 
V zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách § 69 je podnik, ktorý 
poskytuje veřejnú sieť, je vo veřejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávněný: 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
r r 

UZEMNE ROZHODNUTIE 

rozhodnutie o umiestnení stavby 



a) zriaďovať a prevádzkovať veřejné siete a stavať ich vedenia na cudzej 
nehnutel'nosti 
b) vstupovat' v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou 

vedení na cudziu nehnuteFnosť 
c) vykonávat' nevyhnutné úpravy pódy a jej porastu, najma odstraňovat' a okliesňovať 

stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnost' a spofahlivosť vedenia, ak to po 
predchádzajúcej výzvě neurobil vlastník alebo uživatel' pozemku. 

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podl'a písm. a) sú věcnými bremenami viaznucimi na 
dotknutých nehnuteFnostiach. 

Popis stavby: 
Predmetom stavby je vybudovanie optickej siete FTTH siete v priemyselnom parku 

pre B2B zákazníkov v Liptovskom Mikuláši na uliciach: Priemyselná, Nová, l.Mája, Nová 
ulica, Prvá ulica. 

Hlavná trasa optického připoj enia z telekomunikačnej ústredne v Liptovskom Mikuláši 
je už položená, nová pojde vjestvujúcich chráničkách. Výkopy budú pozostávať iba 
z vybudovania rozvádzacích skriniek POBD a samostatných optických přípojok. 

v 

Clenenie stavby na stavebné objekty : 
Stavba nie je členená na stavebné objekty. 

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené: 
PodFa ustanovenia § 139 odst. 1 písm. c) stavebného zákona má navrhovatel' právo 
vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

- Ustanovenie § 139a odst. 10 písm. e) stavebného zákona definuje vedenia elektronickej 
komunikačnej siete ako veřejné dopravné a technické vybavenie územia. 

- Ustanovenie § 4 odst. 15 zákona č. 610/2003 Z. z o elektronických komunikáciách 
v platnom znění hovoří že vedením sú liniové a inžinierske stavby elektronických 
komunikačných sietí a veřejné technické vybavenie územia. 

Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteFnostiam ustanovuje § 69 odst. 1 písm. a) zákona č. 
610/2003 Z. z o elektronických komunikáciách v znění: 

Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu 
oprávněný 

a) zriaďovať a prevádzkovať veřejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteFnosti. 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
- Ing. Anton Fekete, reg. č. 2450* A* 2-3, NADAR, s. r. o., Bohúňova ul. č. 14, 811 04 

Bratislava. 

Pre umiestnenie a projektová přípravu stavby sa určujá tieto podmienky : 
Polohové a výškové umiestnenie stavby : 

Umiestnenie stavby bude realizované podFa zakreslenia vprojektovej dokumentácii 
a v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvoří neoddeliteFnú súčasť tohto rozhodnutia 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z Iďadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hPadiska architektáry: 
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- Je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste 
navrhovanej stavby. 

- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku respektive po dohodě s vlastníkom 
pozemku. Po ukončení stavebných prác zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do 
póvodného stavu. V případe záběru veřejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o 
súhlas město Liptovský Mikuláš. 

- Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone oprávnění podPa odseku 1 
počínat' si tak, aby nespósobil škodu na nehnutePnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju 
obmedzil na najmenšiu možná mieru. O začatí výkonu oprávnenia je povinný 
upovedomiť vlastníka alebo užívatePa dotknutej nehnutel'nosti najmenej 15 dní 
vopred. Z dóvodu havárie, výkonu práv podPa zmluvy o připojení alebo poruchy na 
vedení je podnik oprávněný vstúpiť na cudziu nehnutePnosť aj bez 
predchádzajúceho upovedomenia, v takom případe upovedomí vlastníka alebo 
užívatePa bez zbytočného odkladu. 

- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnutePnosti do predošlého 
stavu, a ak to nie je možné vzhPadom na povahu vykonaných prác, do stavu 
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnutePnosti. Ak to nie je 
možné alebo ak je výsledný stav nehnutePnosti horší ako jej póvodný stav, je povinný 
vyplatit' vlastníkovi nehnutePnosti jednorázová primeranú náhradu zodpovedajúcu miere 
obmedzenia využívania nehnutePnosti. Nárok na jednorázová náhradu si móže vlastník 
nehnutePnosti uplatnit' v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného 
obmedzenia užívania nehnutePnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník 
nehnutePnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávněný podať 
sádu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom 
podniku. 

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priPahlých komunikáciách, je 
potřebné zabezpečit' ich ochranu pred znečištěním. 

- Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu 
okoloidúcich osob. 

- Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 6005. 
- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásit' tunajšiemu úřadu ešte pred 

jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť ObÚ životného prostredia v Liptovskom 
Mikuláši, úsek ŠSOH. 

- PodPa § 56 stavebného zákona pri nadzemných apodzemných vedeniach veřej nej 
telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie 
nevyžaduje. 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9.mája, 
974 86 Banská Bystrica vyjádřením č. CPBB-OTS-2016/000301 zo dňa 19.01.2016 bez 
pripomienok. 

Ministerstvo obrany SR Agentura správy majetku, Detašované pracovisko Střed ČSA 7, 
974 31 Banská Bystrica vyjádřením č. ASMdpS-1-170/2016 zo dňa 15.01.2016 bez 
pripomienok. 
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj a, Slovenskej republiky, Útvar 
vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 
010 01 Žilina vyjádřením č. 12582/2016/D402-ÚvHR/21699 zo dňa 05.04.2016 bez 
pripomienok. 

v 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Předměstská 
č. 1613, 010 01 Žilina vyjádřením č. OU-ZA-OCDPK-2016/018269/2/BIL zo 06.04.2016 
s pripomienkami: 
- respektovat' ustanovenia § 18 v zmysle čestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 

Zb. ktorou sa vykonává čestný zákon. 
- v případe zásahu do čestného telesa, resp. užívania cesty 1/18 iným než obvyklým 

spósobom (uloženie siete do telesa cesty t. j. viacnásobné križovanie...) je stavebník 
povinný požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštně užívanie pozemnej komunikácie v 
zmysle § 8 čestného zákona (spolu s projektom spósobu križovania cesty, stáno viskami 
správců a ODI). 

- umiestnením podzemného vedenia v súbehu s pozemnou komunikáciou nesmie v žiadnom 
případe ovplyvniť jej odvodnenie. 

- v případe nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste 1/18 počas realizácie 
stavebných prác je potřebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty na 
tunajší čestný správný orgán v zmysle §7 čestného zákona, (spracovať projekt dočasného 
dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom), 

- stavebník je povinný v plnej miere rešpektovať pripomienky uplatněné v stanovisku 
majetkového správcov cesty 1/18 (o ktoré je potřebné požiadať Slovenská správu ciest 
IVSC Žilina), 

- případné změny v projektovej dokumentácii žiadame předložit' na Okresný úrad Žilina, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditeFov 1, 
031 41 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. OU-LM-OKR-2016/001040-018 zo dňa 09.01.2016 
bez pripomienok. 

Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. 
OÚ-LM-OSZP-2016/001067-002/MA zo 20.01.2016 s pripomienkami: 
- 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 a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
v znění neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s 
vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

- Doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbě a ich odovzdaní 
oprávnenej osobě, je potřebné uschovat' a na vyžiadanie předložit'. 

- Odpady, 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 nutné vyčlenit' 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. 

Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. OÚ-LM-OSZP-
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2016/001066-002/Li zo 20.01.2016 bez pripomienok. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. OU-LM-OSZP-2016/001068-002-VIT zo 
26.01.2016 bez pripomienok. 

Okresné riaditďstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši 
vyjádřením č. ORHZ-LM1-44/2015 zo dňa 19.01.2016 a to bez pripomienok. 

Město Liptovský Mikuláš, odbor CDaPK, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
vyjádřením č. ŽDP-2016/00226-002/POR zo dňa 18.01.2016 s pripomienkami: 
Všeobecné podmienky: 
- vjazdy a vstupy z miestnych komunikácií na susedné nehnuteFnosti upravit' 

asfaltobetónom alebo zámkovou dlažbou, 
- dočasná úprava otvorených prekopov miestnych komunikácií s krytovou vrstvou z AC 

o asfaltový recyklát so zaliatím škár alebo asf. obal', kamenivo AR (AOK) 120 mm 
o spojovací postrek 0,5 kg/m2 
o únosnost' pláne zásypu pod vozovkou min 45 MPa 
o zásyp štrkodrvou fr 0-45 min. 780 mm 
o výstražná fólia 
o zásyp šťrkodrvou fr. 0-45 min. 100 mm 
o pieskový obsyp potrubia min. 100 mm 
o vedenie 
o pieskové lóžko min. 100 mm 

- finálna úprava otvorených prekopov miestnych komunikácií s krytovou vrstvou z AC 
o obrusná vrstva AC 11 hrůbky 50 mm 
o samolepiaca sklolaminátová výstužná geomreža do asfaltových povrchov vozoviek v 

celej šírke obrusnej vrstvy o 
o spojovací postrek 0,5 kg/m2 
o ložná vrstva AC 11 hrůbky 50 mm 
o spojovací postrek 0,5 kg/m2 
o podkladová vrstva AC16 min. 80 mm 

Finálnu úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácií realizovat' až po 
dokonalom sadnutý zásypu výkopovej ryhy - min. 6 mesiacov od realizácie dočasnej 
úpravy povrchu prekopov. 
- hrúbka podkladovej vrstvy pri otvorených prekopoch miestnych komunikácií min. 80 mm 

z AC 16, šířka prekladania podkladovej vrstvy po stranách výkopovej ryhy min. 10 cm 
(pri překládání vrchnej krytovej vrstvy min. 25 cm), resp. min 25 cm (pri překládání 
vrchnej krytovej vrstvy min 50 cm a viac), 

- hrúbka vrchnej krytovej vrstvy pri otvorených prekopoch miestnych komunikácií min. 2 x 
50 mm z AC 11 (obrusná + ložná vrstva), šířka prekladania po stranách výkopovej ryhy 
min. 25 cm; alebo min. 2x50 mm z AC 11 (obrusná + ložná vrstva), šířka prekladania po 
stranách výkopovej ryhy 50 cm, alebo, ak sa požaduje prekladať viac ako 50 cm, 1 x 50 
mm z AC 11 (ložná vrstva), šířka prekladania po stranách výkopovej ryhy 50 
cm a 1 x 50 mm z AC 11 (obrusná vrstva) v požadovanej šírke prekladania, 

- podkladová vrstva chodníka zo zámkovej dlažby z prostého betonu hrůbky min. 150 mm s 
presahom min. 20 cm po bokoch výkopovej ryhy, 
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- zásyp výkopových rýh v spevnených plochách chodníkov aj pozemných komunikácií 
požadujeme zasypat' štrkodrvou fr. 0-45 so zhutněním po vrstvách až po podkladovú 
vrstvu spatných povrchov, 

- hrúbka vrstiev v asfaltovom chodníku podkladová 80 mm a vrchná 50 mm, 
- vymeniť stavebnými prácami poškodené čestné resp. parkové obrubníky a prídlažbu, 
- obnovit' stavbou poškodené vodorovné dopravné značenie, 
- ostatnú zeleň dať do póvodného stavu - navezenie min 150 mm ornice, zbavenie 

povrchu skál a osiatie trávou. 

Výkopové práce je potřebné vykonávat' v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie 
a ochrana stromovej vegetácie, článkom 4.2.4 a to: Hlbenie výkopov sa nesmie vykonávat' v 
koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečit', musí sa 
výkop vykonávat' ručně a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od paty kmeňa. Pri híbení 
výkopov sa nesmú prerušiť kořene hrubšie ako 3 cm. Kořene sa móžu prerušiť jedine rezom, 
pričom sa režné mieste zahladia a ošetria. Jedná sa hlavně o vzrastlé, hodnotné a zdravé 
stromy na ul. Kollárovej. 

Za dřeviny, ktoré budú kvóli obnově (rekonštrukcii) telekomunikačného vedenia 
vyrúbané, resp. následkom výkopových prác zničené do dvoch rokov od uskutočnenia 
výkopu, bude tunajší správný orgán žiadať náhradu spoločenskej hodnoty za dřeviny v zmysle 
Přílohy č 33 a č. 35 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
24/2003 Z z., ktorou sa vykonává zákon č. 543/2002 Z. z. Taktiež upozorňujeme, že podl'a § 
47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. sa zakazuje poškodzovať a ničit' dřeviny, za čo orgán 
ochrany prírody móže podnikatekovi alebo právnickej osobě uložit' pokutu do 23 235,74 eura, 
v zmysle § 90 ods 2 písm. b) uvedeného zákona. 

Navrhované trasovanie telekomunikačných přípoj ok - vybudovanie optických připojení v 
zmysle predloženej projektovej dokumentácie Telekomunikačná optická přípojka „INS 
FTTH_LM_Priemyselná" nie je v rozpore s platným územným plánom města Liptovský 
Mikuláš, ktorý bol schváleňý uznesením městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš 
č.l 15/2010 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 Územný plán města Liptovský Mikuláš je zverejnený na 
www mikulas.sk 

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať město Liptovský Mikuláš o 
povolenie na zvláštně užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie) z 
dóvodu po- kládky telekomunikačných vedení v ich telesách, ktoré vydá čestný správný orgán 
na základe vydaného územného rozhodnutia stavby a písomnej žiadosti, ku ktorej bude 
doložené vyjadrenie Okresného dopravného inspektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a 
odsúhlasená situácia dočasného dopravného značenia. 

Město Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo upravit' vyššie uvedené podmienky po 
vytýčení inžinierskych sietí a po obhliadke miest užívania vykonanej pred vydáním povolenia 
na zvláštně užívanie miestnych komunikácií 

V lokalitách pokládky telekomunikačných vedení sa nachádzajú podzemné siete 
veřejného osvetlenia. Pred . začatím stavebných prác je investor povinný požiadať 
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš o ich vytýčenie. 

Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vo vyjádření č. 6611608467 zo dňa 
08.04.2016 s pripomienkami: 
- Dojde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovák Telekom, a s 
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Slovák Telekom a s. požaduje 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' následovně: 
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' podl'a 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, 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 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 
V případe ak na Vami defínovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktoráje vo vlastníctve Slovák Telekom, a s , je potřebné zo strany 
žiadateťa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podťa § 68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění 
V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo čimiosťou 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 TKZ VzhTadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa 
móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateťov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a s. týmto upozorňuje 
žiadateťa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateťov 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 ohťadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák 
Telekom, a s 
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- 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 

- ŽiadatePa 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 ŽiadatePa povinnosti požiadať o vytýčenie 

- Přílohy k vyjadreniu 
- Všeobecné podmienky ochrany SEK 

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie ŽiadatePa 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií 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': 

o Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétných podmienok určených 
zamestnancom Slovák Telekom,a.s. 

o Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia. 

o 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: 
o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu, 
o PreukázatePné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 
na jeho ochranu stanovené 

o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku i 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu 

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

o Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoPvek ohrozeniu, 
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia 

o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním) 
o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 
o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že ST 

nezodpovedá za změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia 
ST) 
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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, (www.telekom.sk). 
- Žiadame dodržať platné předpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu. 

Energotel, a. s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina vyjádřením č. ET/MM16/43 zo dňa 18.01.2016 
bez pripomienok. 

Slovenský vodohospodářsky podnik š. p., odštěpný závod Piešťany, Nábrežie I. Krásku č. 
3/834, 921 80 Piešťany vyjádřením č. 2441/210/2016 zo dňa 26.01.2016 bez pripomienok 

Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vo 
vyjádření č. 422/2016/MH zo dňa 29.01.2016 s pripomienkami a to: 
- V záujmovom území stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej správě (veřejný 

vodovod a veřejná kanalizácia), ako aj vodovodně a kanalizačně přípojky pre jednotlivé 
nehnuteFnosti 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 veřejného vodovodu a verejnej kanalizácia 
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 S TN. 

- 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 budú odstránené na 
náklady investora. 

- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizývať zástupcov našej 
spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt - p. Hričák tel. č. 0905 
701 932, Ing. Hán 0908 916 580. 

- Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potřebu PD skutočného vyhotovenia a 
geodetické zameranie aj v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitateFné pre prostredie 
Micro Station). 

SPP - distribúcia, a. s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 vo vyjádření č. 
TD/2585/PP/Hn/2016 zo dňa 28.01.2016 s pripomienkami: 
- 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 1 OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, 

- stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateťa 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 
stavby z do vodu potřeby prevádzkovania plynárenských zariadení, najma výkonu kontroly 
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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 akýmkolVek 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 zanadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned' 
ohlášené SPP-D na tel č. a 0850111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podat' podnět na Slovenská 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 
150000, -€, 

- 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 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., 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina vyjádřením č. 
4600021529 zo dňa 04.02.2016 s pripomienkami: 
- V predmetnej lokalitě sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podpěrné body, 

nadzemné NN vzdušné vedenia a podpěrné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN 
vedenia a skrine. 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podfa příslušných noriem S TN. (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 
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stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušit' celistvost' 
uzemňovacej sústavy. 

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. 

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a. s. Vám na základe 
objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a. s. z příslušného pracoviska Technická 
příprava a RP L. Mikuláš, tel. 041/5196650. 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potřebné bezpodmienečne 
předjednat' postup prác na príslušnom pracovisku. 

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

- V predmetnej lokalitě sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podpěrné body, 
nadzemné NN vzdušné vedenia a podpěrné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN 
vedenia a skrine. 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podfa příslušných noriem S TN. (VN vzdušné 
vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metro v, 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' celistvost' 
uzemňovacej sústavy. 

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. 

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a. s. Vám na základe 
objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a. s. z příslušného pracoviska Technická 
příprava a RP L. Mikuláš, tel. 041/5196650. 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potřebné bezpodmienečne 
předjednat' postup prác na príslušnom pracovisku. 

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

- V súbehu a křižovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom případe pri opravách a rekonštrukciách našich 
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.. 

- Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 
- Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. 

fotokópiu tohto vyjadrenia. V súbehu a křižovaní zemných káblových vedení žiadame 
dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom případe pri 
opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho 
zariadenia. 

- Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 
- Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. 

fotokópiu tohto 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY SSE-D K VYHOTOVENIU STAVBY 
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- V zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z. , §43, žiadame dodržať ochranné pásmo příslušného zariadenia 
elektrizačnej sústavy: 
o pre vodiče bez izolácie od 1 do 35 kV vrátane. 
o 1 Om od zvislice krajných vodičov na obe strany 
o pre vodiče so základnou izoláciou od 1 do 35 kV vrátane - 4m od zvislice krajných vodičov 

na obe strany 
o pre závěsné káblové vedenie od 1 do 35 kV vrátane - lm od zvislice krajných káblov na obe 

strany 
o pre vonkajšie podzemné el. vedenie do 110 k V vrátane - lm od zvislice krajných káblov na 

obe strany 
o ostatně případy a podmienky riešiť podPa platnej legislativy 

V ochrannom pásme je zakázané : 
o zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, - vysádzať a pěstovat' trvalé porasty, - uskladňovat' 

l'ahko horFavé alebo výbušné látky, 
o vykonávat' činnosti ohrozujúce bezpečnost' osob a majetku, - vykonávat' činnosti 

ohrozujúce el. vedenie a bezpečnost' a spoPahlivosť prevádzky sústavy, - ostatné případy a 
podmienky riešiť podPa platnej legislativy 

Výnimky z ochranných pásiem móže v odóvodnených prípadoch povolit' stavebný úrad, na 
základe stanoviska prevádzkovatePa distribučnej sústavy. 
Pri kolíziách a priblíženiach k NN nadzemným vedeniam, je potřebné dodržať příslušné STN 
normy a nimi stanovené bezpečné vzdialenosti. 

- Pred zahájením prác je bezpodmienečne potřebné v dostatočnom časovom předstihu (min. 40dní 
vopred) požiadať SSE-D a. s. - příslušné pracovisko Technická PaR prác VN a NN o vytýčenie 
inžinierskych sietí v majetku SSE-D, a. s.. Tito pracovníci SSE-D a.s. budú přizvaní aj ku 
kontrole samotnej pokládky káblových vedení a v případe potřeby odsúhlasia pokládku v správě 
SSE-D, a. s. a odsúhlasenie potvrdia zápisom do stavebného denníka. 

- Zamestnávatel' vykonávajúci montážně, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické 
osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávatefom prác zabezpečenie a vybavenie 
pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa móžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležíte 
zabezpečené a vybavené. Pred zahájením prác bude stavebník poučený pracovníkmi SSE-D a. s. 
o spósobe a podmienkach realizácie na a v blízkosti energetických zariadení v správě SSE-D, a. 
s. 

- Bezpečnost' práce a zaistenie pracoviska musí byť vykonané pre konkrétné činnosti a práce v 
zmysle STN 34 3100, STN 34 3101 a PNE 33 2130. V zmysle zákona 124/2006 Z. z. musia byť 
posúdené riziká a zostatkové riziká, ktoré třeba s plnou vážnosťou brať na zřetel' počas celej 
výstavby. Pokial' nebudú splněné podmienky týchto ustanovení, žiadna fyzická alebo právnická 
osoba nesmie vykonávat' činnosti a práce na zariadeniach vo vlastníctve SSE-D, a. s. bez 
písomného súhlasu vlastníka a prevádzkovatePa distribučnej sústavy (SSE - D, a. s.). 

- Přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia podPa zákona o energetike je možné 
vykonat' len zo súhlasom vlastníka tohto zariadenia a na náklady žiadatePa, pokial' sa 
nedohodne inak. 

- El. přívod od odbočenia z distribučnej siete po elektromerovú rozvodnicu (ER) na objekte si 
buduje stavebník na vlastně náklady. Projektová dokumentácia (ďalej len PD) musí byť 
navrhnutá s ohfadom na požadovaný příkon odběrného miesta a v plnej miere za ňu zodpovedá 
projektant. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnými zákonmi, 
vyhláškami, normami. Ak je to potřebné, bude overená příslušným Stavebným úradom a 
Technickou inšpekciou. Práce v zmysle PD na elektrickom zariadení smie realizovat' odborné 
spósobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z. z.. Stavba nesmie mať nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie a musí byť realizovaná v súlade so zákonom 223/2001 Z. z. a jeho doplnkov. 

- SSE-D, a. s. si v případe externého dodávatefa vyhradzuje právo použitia jednotlivých 
konštrukčných prvkov a celkov od iných výrobcov, pri dodržaní druhu prvkov a celkov, podfa 
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platného "Katalogu funkčných celkov a prvkov v SSE-D, a.s." v čase realizácie na základe 
rozhodnutia výberovej komisie. 
Odsúhlasená menovitá prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je 
jednoznačné zadefinovaná vo vyjádření a hlavný istič je odsúhlasený s prúdovou 
charakteristikou typu B. 
Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S riešiť mimo plombovanej časti elektroměrových 
rozvádzačov (ďalej ER). 
Meranie elektrickej energie riešiť v samostatnom elektromerovom rozvádzači (ER), ktorý sa 
musí umiestniť na verejne přístupné miesto na hranicu s veřejným pozemkom - napr. v oplotení. 
Elektroměrový rozvádzač pripraviť na montáž HDO. Pred ER musí byť rovný vofný priestor 
aspoň 800mm a jeho spodný okraj musí byť vo výške min. 600mm nad upraveným terénom. Pri 
osádzaní ER vedťa jestvujúceho podpěrného boduje potřebné dodržať vzdialenosť min. 2m a 
respektovat' jestvujúce energetické zariadenie, nepoškodzovať celistvost' uzemnení a pod.. 
Zasahovat' do el. přípojky móže vlastník el. přípojky len so súhlasom prevádzkovateťa 
distribučnej sústavy. Ku priznaniu príslušnej sadzby s potřebou blokovania spotrebičov pre el. 
vykurovanie musia byť splněné obchodné podmienky v zmysle platného cenníka v čase žiadosti 
připojenia elektrického vykurovania. Vo všeobecnosti je odběratel' elektřiny povinný splňať 
technické podmienky a obchodné podmienky připoj enia k sústave. Montáž určeného meradla 
zabezpečuje prevádzkovatel' distribučnej sústavy. 
Připojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej 
energie v neprospěch ostatných odberateťov, inak móže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z., 
SSE-D a. s. v nevyhnutnom rozsahu obmedziť alebo prerušiť dodávku elektrickej energie. Pred 
zahájením procesu připoj enia nového odběrného miesta musí byť s odberatel'om uzavretá 
Zmluva o připojení, v ktorej bude stanovený připojovací poplatok. K zmluve o připojení je 
potřebné předložit' : - žiadosť na predpísanom tlačive, -list vlastníctva (resp. súhlas vlastníka 
pozemku).Po úhradě a pripísaní připoj ovaci eho poplatku na účet SSE-D, a. s., splnění 
technických podmienok, obchodných podmienok a podmienok uvedených v príslušnom 
vyjádření, bude možné připojenie odběrného miesta do distribučnej sústavy. Po príprave 
odběrného miesta stavebníkom, v zmysle vyššie uvedených bodov a předložení revíznej správy 
(OPAS) a atestu od ER, móže zákazník uzavrieť Zmluvu o dodávke a distribúcii elektřiny s 
vybraným Dodávateťom, pričom si zvolí tarifu v zmysle aktuálneho cenníka. Až po uzavretí 
Zmluvy o dodávke a distribúcii elektřiny alebo Zmluve o dodávke elektřiny je možné zahájit' 
samotnú dodávku el. energie. 
V případe dodania PD zabezpečenej dodávatefsky cudzou organizáciou a v případe, ak ide v 
zmysle zákona 251/2012 Z. z. o distribučnú sústavu, SSE-D, a. s. si vyhradzuje právo na určenie 
spósobu a podmienok realizácie předmětného diela na oddělení Projektového manažmentu. 
Upozorňujeme, že Vami spracovaná projektová dokumentácia musí byť v súlade so 
„Štandardom projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potřeby SSE-D a. s." 
, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.sse-d.sk. Za technickú parametrizáciu v rámci 
projektovej dokumentácie a možnost' realizácie energetického diela podfa nej v plnej miere 
zodpovedá spracovatel' projektovej dokumentácie - zodpovědný projektant. 
Pri kolaudácii stavby žiadame doplnit' geodetické zameranie stavby tak, aby poloha 
navrhovaného elektrického zariadenia bola zameraná v súradnicovom systéme S-JTSK a v 
triede přesnosti 3. Dodávka musí obsahovat' příslušné zamerania elektrického zariadenia a 
podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy vedenia v teréne. 
Zamerania žiadame spracovať vo vektorovom formáte *.DGN,v7,ktorý je načítatefný v 
grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT. 
Stavba bude realizovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami STN. Příklady 
financovania jednotlivých spósobov napojenia a postupy pri připojovaní sú uvedené na 
www.sse-d.sk. Vyjadrenie SSE-D ku žiadosti zákazníka je platné 1 kalendárny rok. 
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Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava vyjádřením č. BB - 0212/2016 zo dňa 
05.02.2016 s pripomienkami: 
- dojde ku střetu PTZ prevádzkovatel'a Orange Slovensko a. s.Metodova 8, 821 08 Bratislava 
- Existujúce PTZ sú chráněné ochranným pásmom V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky1, 

optické káble a spojky rožnej funkčnosti Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme 
po zdóvodnenej potrebe pri vytýčení trasy 

- Pri projektovaní' stavieb dodržať priestorovú normu S TN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č 351/2011 Z. z o ochraně sieti a zariadení Pri klížení sieti, 
těsných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených ploch pokial' nedochádza k 
prekládke, optická trasu mechanicky chránit' žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na 
ochraně TKZ a překládky trasy nešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange 
Slovensko, a. s.. 

- Mechanická ochrana a překládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 
Realizáciu překládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a. s., alebo nim poverená 
servisná organizácia podl'a schválenej cenovej kalkulácie Orange Zahájenie stavebných prác v 
ochrannom pásme optickej trasy oznámit' správcovi PTZ Upozorňujeme, že vo Vašom 
záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a s, sa móžu nachádzať TKZ mých 
prevádzkovatefov 2/ radiokomunikačně stavby Orange Slovensko a el. přípojky ku ním, nie sú 
predmetom toho vyjadrenia 

- Ďalej pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 
vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia najma tým, že zabezpečíte pred začatím 
zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednat' u 
správců PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatel' farbou alebo kolíkmi / 
preukázatefné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú 
polohová odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvačšou opatrnosťou 
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 
1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, 

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 
přístup k PTZ 

- súhlas prevádzkovatefa a správců pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti převisu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit' krytie a značenie 

(zákrytové došky, fólia, markery) 
- aby bezodkladné oznámili každé poškodenie PTZ na tel Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 

721 378 
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, že 

nezodpovedáme za změny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
- pred záhrnom obnažených miest PTZ přizvat' pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovatefa a 
správců PTZ 

- ďalšie podmienky prevádzkovatefa a správců PTZ: V záujmovom území sa nachádzajú PTZ 
Orange Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange Ďalšie podmienky budú stanovené pri 
vytýčení po posúdení situácie v teréne. 
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Vyjadrenia účastníkov konania: 
Slovenská správa ciest a. s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 52/2015/SCŽSK zo dňa 
28.10.2015 s pripomienkami: 
- Vzhradom k tomu, že navrhované vedenie trasy optického kábla je realizované v existujúcich 

kolektoroch umiestnených pod št. cestou 1/18, trváme na tom, aby případné poruchy kolektoru v 
telese št. cesty odstraňoval správca resp. vlastník kolektoru na vlastné náklady 

- K umiestneniu trasy optického kábla v chodníku, v súbehu so št. cestou nemáme námietky. 
- Práce žiadame realizovat' výhradně z vol'ného terénu, pričom realizáciou nesmie dójsť k 

obmedzeniu cestnej premávky na št. ceste 1/18 Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnost' cestnej 
premávky v úseku stavby Prácami nesmie dójsť k poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej 
cesty 1/18 a jej příslušenstva Prácami nesmie dójsť k znečisteniu priťahlého úseku št. cesty, 
případné znečistenie vozovky je potřebné okamžité odstrániť na náklady zhotovitel'a 

- Případné použitie dočasných dopravných značiek na št. ceste 1/18 počas realizácie prác je 
potřebné odsúhlasiť s OR PZ ODI Liptovský Mikuláš a požiadať o určenie dočasného 
dopravného značenia Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK. 

- Ukončenie prác požadujeme zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správců št. cesty 
1/18 (Ing Miková, 044/552 1970, 0903 892 148) Záručná doba na zrealizované práce v mieste 
uloženia trasy optického kábla v telese štátnej cesty 1/18 bude 60 mesiacov odo dňa prebratia 
prác Investor, resp. budúci správca 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 a projekt skutočného vyhotovenia 
trasy križujúeeho optického kábla vo vzťahu k telesu št. cesty 1/18 v tlačenej aj digitálnej 
formě, z ktorého bude zřejmé jeho přesné umiestnenie v telese št. cesty 1/18. 

- Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať případné pripomienky a požiadavky zástupců 
majetkového správců št. cesty I triedy 

- Investor resp. budúci vlastník alebo správca optického kábla je povinný v případe potřebných 
rekonštrukčných prác alebo investičných zámerov správců št. cesty 1/18 premiestniť resp. 
odstrániť vedenie na vlastné náklady do termínu určeného správcom. 

- Investor predmetnej stavby zabezpečí do kolaudácie stavby uzavretie zmluvy o vecnom 
břemene medzi vlastníkom pozemkov pod cestou 1/18 a investorom stavby, pričom 
zriadenie věcného břemena by malo byť odplatné v zmysle Znaleckého posudku, ktorý 
zabezpečí investor stavby. Investor stavby následne zabezpečí zápis věcných bremien do 
časti C na příslušných listoch vlastníctva. 

- V súlade s § 8 zákona č 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (čestný zákon) je potřebné 
pri křižovaní optického kábla pod cestou 1/18 požiadať Okresný úrad Žilina, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštně užívanie cestnej komunikácie 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Pripomienkam SSC a. s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 52/2015/SCŽSK zo dňa 

11.05.2016 stavebný úrad vyhověl v plnom rozsahu výrokovou časťou rozhodnutia. 

Platnost' rozhodnutia: 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky, odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o jeho 
predíženie podťa § 40 ods. 3 stavebného zákona. 

O d ó v o d n e n i e  :  
Navrhovatel' Slovák Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení 

HYDROTEAM, spol. s. r. o., Varšavská ul. 3, 831 03 Bratislava podal dňa 11.02.2016 a doplnil 
dňa 23.05.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
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„INS_FTTH_LM_Priemyselná" - liniová stavba na pozemku podl'a priloženej situácie v k. ú. 
Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku po doplnění podania 
v súlade s rozhodnutím o přerušení konania zo dňa 29.02.2016 oznámil dňa 02.06.2016 podl'a § 36 
ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania a § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od 
ústného pojednávania a stanovil lehotu do ktorej móžu účastníci uplatnit' námietky. V stanovenej 
lehote boli uplatněné námietky účastníkmi konania a to Slovenská správa ciest a. s., Ul. M. Rázusa 
104, 01001 Žilina vyjádřením č. 52/2015/SCŽSK zo dňa 28.10.2015. 

Navrhovatel' předložil vyjaďrenia, stanoviská, posúdenia , a iné opatrenia dotknutých orgánov 
štátnej správy a doklady o rokovaní s účastníkmi územného konania v súlade s § 3 vyhlášky 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Stavebnému úřadu boli předložené súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a to: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9.mája, 974 86 
Banská Bystrica vyjádřením č. CPBB-OTS-2016/000301 zo dňa 19.01.2016; Ministerstvo obrany 
SR Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
vyjádřením č. ASMdpS-1-170/2016 zo dňa 15.01.2016; Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoj a, Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie 
oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina vyjádřením č. 12582/2016/D402-
ÚvHR/21699 zo dňa 05.04.2016; Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Ul. Předměstská č. 1613, 010 01 Žilina vyjádřením č. OU-ZA-OCDPK-
2016/018269/2/BIL zo 06.04.2016; Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, odbor krizového riadenia, 
Námestie osloboditeFov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš vyjádřením č. OU-LM-OKR-2016/001040-
018 zo dňa 09.01.2016; Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjádřením 
č. OÚ-LM-OSZP-2016/001067-002/MA zo 20.01.2016; Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 
Mikuláš vyjádřením č. OÚ-LM-OSZP-2016/001066-002/LÍ zo 20.01.2016; Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjádřením 
č. OU-LM-OSZP-2016/001068-002-VIT zo 26.01.2016; Okresné riaditel'stvo Hasičského 
a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyjádřením č. ORHZ-LM1 -44/2015 zo dňa 
19.01.2016; Město Liptovský Mikuláš, odbor CDaPK, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
vyjádřením č. ŽDP-2016/00226-002/POR zo dňa 18.01.2016; Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava vo vyjádření č. 6611608467 zo dňa 08.04.2016; Energotel, a. s., Jána Milca 44, 
010 01 Žilina vyjádřením č. ET/MM16/43 zo dňa 18.01.2016; Slovenský vodohospodářsky podnik 
š. p., odštěpný závod Piešťany, Nábrežie I. Krásku č. 3/834, 921 80 Piešťany vyjádřením č. 
2441/210/2016 zo dňa 26.01.2016; Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 05 
Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. 422/2016/MH zo dňa 29.01.2016; SPP - distribúcia, a. s., 
Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 vo vyjádření č. TD/2585/PP/Hn/2016 zo dňa 28.01.2016; 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina vyjádřením č. 
4600021529 zo dňa 04.02.2016; Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava vyjádřením 
č. BB - 0212/2016 zo dňa 05.02.2016. 

Veřejné priestory je potřebné riešiť v súlade s Vyhláškou MŽP SR č 532/2002 2. z , ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
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technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 

V priebehu konania bob podané námietky od účastníkov konania a to. 
Slovenská správa ciest, a. s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vyjádřením č. 52/2015/SCŽSK zo 
dňa 28.10.2015. 

Stavebný úrad námietkam vyhověl v plnom rozsahu nakol'ko ho to zaviazal příslušný 
čestný správný orgán a to Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Ul. Předměstská č. 1613, 010 01 Žilina vyjádřením č. OU-ZA-OCDPK-2016/018269/2/BIL zo 
dňa 06.04.2016. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom obce, příslušný stavebný úrad, kompletně 
posúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a §37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby 
zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hfadiskám neodporuje, ani 
neohrožuje životné prostredie. Umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na 
výstavbu podPa § 47 a § 48 stavebného zákona a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
podl'a ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Stavba sa realizuje v súlade 
s veřejným záujmom a vo veřejnom záujme. 

Upozornenie: 
Toto rozhodnutie platí vzmysle § 40 ods.l stavebného zákona dva roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. 

Uzemné rozhodnutie je podiu § 40 ods.4 stavebného zákona závazné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovatelů a ostatných účastníkov územného konania. 

P o u č e n i e : 
PodFa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolat'. Odvolanie podťa § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia podáním na město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného úřadu 
územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Štúrova 1989/41 Liptovský Mikuláš. O odvolaní 
rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby abytovej politiky, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Ak 
toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní nadobudne 
právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť preskúmaná súdom. 

Poplatok: Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění nesk. predpisov: 
pol. č. 59 ods. 2 - 100.00 ,- eur. 
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Doručuje sa : 

Toto oznámenie má podPa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov povahu verejnej 
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. 

Na vedomie : 
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj a SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, 

Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina 
- Ministerstvo vnútra, centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb, 

Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
- Okresný úrad, odbor krizového riadenia, Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditePov 1, 031 41 

Liptovský Mikuláš, 
- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ul. Předměstská č. 1613, 

010 01 Žilina 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. 

Mikuláš, 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 

Lipt. Mikuláš, 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. 

Mikuláš, 
- Okresné riaditePstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 

25, 031 41 Liptovský Mikuláš, 
- Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Štúrova 1989/41, 031 042 

Liptovský Mikuláš, 
- LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
- Slovenský vodohospodářsky podnik, a. s. OZ Piešťany, Správa povodia Horného Váhu, ul. J. 

Janečka 36, 034 01 Ružomberok, 
- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina, 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
- Energotel a.s., pracovisko VET, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín, 
- SSC, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
- Orange Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., UC 2-údržbové centrum BB, Zvolenská cesta 21, 974 

05 Banská Bystrica, 
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Úradný záznam 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

1 4 - 07- 2016 2 3 - 07- 2016 
Vyvesene dna: Zvesene dna: 

Oznámené iným spósobom (akým) '.^9... ... dňa: ... ̂ 1...????.. 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MĚSTSKÝ ÚRAD 
031 4« LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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