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Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková 
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V E Ř E J N Á  V Y H L A S K A  

Navrhovatel' Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 
270 zastúpený spoločnosťou Systeming s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 45 
515 085 podal dňa 28.04.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Liptovský MikulášM. R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie", ktorá sa má 
nachádzať na pozemkoch liniová stavba (Trasa začína parcele KN-C 320/1, kde sa 
naspojkuje na existujúcu trasu optického kábla. Následne je trasa vedená do plochy zelene na 
Hurbanovej ulici, kde křižuje spevnenú plochu riadeným pretlakom. Dalej trasa pokračuje po 
ulicu P. Jilemnického v zeleni Hurbanovou ulicou, pričom křižuje spevnené plochy vstupov 
do budovy Evanjelickej základnej školy. Rrižovanie spevnených plóch bude realizované 
riadenými pretlakmi. Trasa následne křižuje miestnu asfaltovú komunikáciu s chodníkmi na 
ulici P. Jilemnického riadeným pretlakom. Následne trasa pokračuje v zeleni Hurbanovou 
ulicou až ku bytovým domom. Trasa následne křižuje komunikáciu riadeným pretlakom. 
Potom trasa pokračuje po Komenského ulicu v zelenom páse Hurbanovou ulicou, pričom 
křižuje spevnené plochy vstupov do bytového domu riadenými pretlakmi bez porušenia 
spevneného povrchu. Trasa následne křižuje miestnu asfaltovú komunikáciu s chodníkmi na 
Komenského ulici riadeným pretlakom. Trasa pokračuje v zeleni Hurbanovou ulicou, pričom 
křižuje dve príjazdové komunikácie ku bytovým domom riadeným pretlakom. Následne trasa 
voj de do chodníka a riadeným pretlakom pokračuje v chodníku aby obišla rodinný dom. 
Následne sa trasa vráti do zelene a pokračuje v zeleni Hurbanovou ulicou, pričom křižuje dve 
príjazdové komunikácie ku bytovým domom. Potom trasa zabočí dofava a křižuje miestnu 
asfaltovú komunikáciu s chodníkmi na Hurbanovej ulici riadeným pretlakom. Ďalej je trasa 
vedená v zelenom páse popři oplotení Evanjelického gymnázia a následne trasa zabočí 
doprava. Trasa křižuje spevnenú plochu riadeným a pokračuje v zeleni až po vyznačené 
miesto na bytovom dome, kde bude trasa ukončená.) v lc. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným 
dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby. 

Nakofko stavebný úrad výzvou pod č. ÚRaSP 2016/03592-04/BRM zo dňa 
15.07.2016 navrhovatefa vyzval, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, Město 
Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podfa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov, § 5 písm. „a" 
zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
zastúpené primátorom města podfa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 



územné konanie na dobu 30 dní alebo do doby doplnenia návrhu 

p ř e r u š u j e .  

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že ak v určenej lehote nedostatky podania nebudú 
odstránené, územné konanie bude zastavené podPa § 35 ods. 3 stavebného zákona. 

Odóvodnenie: 
Dňa 28.04.2016 stavebný úrad obdržal od navrhovatePa spoločnosti Orange Slovensko, 

a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 zastúpeného spoločnosťou Systeming 
s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 45 515 085 návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš_M. R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie", 
ktorá sa má nachádzať v k. ú. Liptovský Mikuláš. NakoPko pri podaní nebol zaplatený 
správný poplatok, stavebný úrad dňa 05.05.2016 vyzval navrhovatePa na jeho úhradu. Po 
zaplatení správného poplatku dňa 13.06.2016 stavebný úrad oznámil začatie konania 
o umiestnení stavby anariadil ústné pojednáváme amiestne zisťovania na 03.07.2016. 
NakoPko na ústnom konaní bolo zistené, že předložený návrh neposkytuje dostatočný podklad 
na posúdenie navrhovanej stavby, a dňa 15.07.2016 stavebný úrad vyzval navrhovatePa v 
zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) na doplnenie podania, stavebný úrad konanie prerušil. Zároveň 
stavebný úrad stavebníka upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, 
územné konanie bude zastavené podPa § 35 ods. 3 stavebného zákona. 

Proti rozhodnutiu o přerušení konania sa podPa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 
nemožno odvolat'. 

Doručuje sa 
- Systeming s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava 
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje 
formou veřej nej vyhlášky 

Toto rozhodnutie má podl'a § 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, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Poučenie: 



Na vedomie 
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš 

- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie životného 
prostredia a pol'nohospodárstva, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 
03101 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krizového riadenia, Námestie osloboditePov 1, 
031 41 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Námestie osloboditePov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 

- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Hygiena životného prostredia, Štúrova 36, 031 
80 Liptovský Mikuláš 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko střed, ČSA 7, 

974 31 Banská Bystrica 
- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlýnské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

26 
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 
- Energotel, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava 
- 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
- Michlovský s.r.o. - servis optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s., UC 2 -

údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
- Profi-net, s.r.o., 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- LiptovNet, a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš 
- IMAFEX spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- FIN.MOS., a.s., Pěkná cesta 19, 831 05 Bratislava 
- ALCONET, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
- Mikotel, s.r.o., Záhorského 19, 831 03 Bratislava 
- FIBRIS, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok 
- SWAN plus, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
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