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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/00316-09/MIC V Liptovskom Mikuláši 17.08.2016 
Vybavuje Ing. A. Michálková 
Tel. 044/5565345 

Veřejná vyhláška 

Vec 
AGRIA Liptovský Ondřej a.s., Liptovský Ondřej 126, 032 04 Lij)tovský Ondřej, 
IČO 00195669 zastúpená Mgr. Stanislavom Štúrikom, Dr.STURDO s.r.o., 
J.Martáka 3799/14, 036 08 Martin - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „IBV Nové Stošice - inžinierske siete" 

R O Z H O D N U T  I  E  

Dňa 19.01.2016 podal navrhovatel' AGRIA Liptovský Ondřej a.s., Liptovský 
Ondřej 126, 032 04 Liptovský Ondřej, IČO 00195669 zastúpená Mgr. Stanislavom 
Štúrikom, Dr.ŠTURDO s.r.o., J.Martáka 3799/14, 036 08 Martin návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Nové Stošice - inžinierske siete", veřejná 
telekomunikačná optická sieť, komunikácie, vodovod, splašková kanalizácia, dažďová 
kanalizácia, na pozemku parc.č. ICN-C 1248 (KN-E 2782/501), KN-C 1097/18, 1097/55, 
1097/60, 1097/27, 1097/32, 1097/108, KN-C 1097/20 (KN-E 2683), KN-C 1088 (KN-E 
2683), KN-C 1097/68, 1097/61 - liniová stavba v katastrálnom území Okoličné, městská 
časť Stošice. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpená primátorom města, příslušný stavebný úrad podl'a 
§117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znění neskorších predpisov a § 5 písm.a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre 
územné rozhodovanie, stavebný poriadok a bývanie, prerokoval žiadosť stavebníka podl'a 
§35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatněné dotknutými orgánmi aposúdil 
námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia podl'a § 39 a § 39a ods.1,2 stavebného zákona, vydává 

r o z h o d n u t i e  

o umiestnení stavby „IBV Nové Stošice - inžinierske siete", veřejná telekomunikačná 
optická sieť, komunikácie, vodovod, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, na pozemku 
parc.č. KN-C 1248 (KN-E 2782/501), KN-C 1097/18, 1097/55, 1097/60, 1097/27, 1097/32, 
1097/108, KN-C 1097/20 (KN-E 2683), KN-C 1088 (ICN-E 2683), 1097/68, 1097/61 -
liniová stavba v katastrálnom území Okoličné, městská časť Stošice. 



Popis stavby: 
Jedná sa o návrh účelových komunikácií v rámci budovania lokality IBV - Nové Stošice. 
Navrhované komunikácie sú napojené na existujúcu miestu komunikáciu v dvoch bodoch. 
Navrhovaný komunikačný systém je zložený z jednosměrných komunikácií tvoriacich okruh. 
Šířka komunikácie je navrhnutá 3,0 m s priPahlým zjazdným chodníkom šířky 2,0 m. Chodník 
nebude výškovo oddelený od vozovky. Základný priečny sklon komunikácií je navrhnutý 
jednostranný 2,0 %. Kryt komunikácie je živičný, kryt chodníka dlážděný. Umiestnenie 
účelovej komunikácie bude na pare. č. KN-C 1097/18, 1097/108, KN-E 2683. 
Predmetná lokalita bude vybavená novými rozvodmi vodovodu, splaškovej kanalizácie, 
dažďovej kanalizácie a veřejnou telekomunikačnou optickou sieťou. 

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené: 
pozemku parc.č. KN-C 1097/108, KN-E 2683 (KN-C 1097/20) výpisom z listu 

vlastníctva č. 2040 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský 
Mikuláš dňa 13.04.2016, vo vlastníctve: Slovenská republika a správca: Okresný úrad Žilina, 
Janka Kráfa 4, 010 40 Žilina, 

pozemku pare. č. KN-C 1097/18, 1097/68, 1097/61, 1097/55, 1097/60 výpisom z listu 
vlastníctva č. 894 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský 
Mikuláš dňa 03.02.2016, vo vlastníctve: Agria Liptovský Ondřej a.s., č. 126, 032 04 
Liptovský Ondřej, 

pozemku pare. č. KN-E 2782/501 (KN-C 1248) výpisom z listu vlastníctva č. 2041 
vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 
09.06.2016, vo vlastníctve: město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, 

pozemku pare. č. KN-C 1097/27, 1097/32 výpisom z listu vlastníctva č. 2413 vydaný a 
overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 02.05.2016, vo 
vlastníctve: Mgr. Stanislavom Štúrikom, Dr.ŠTURDO s.r.o., J.Martáka 3799/14, 036 08 
Martin, 

Boli doložené súhlasy vlastníkov pozemku parc.č. KN-C 1097/108, 1097/27, 1097/32, 
KN-E 2782/501 (KN-C 1248), 2683 vk.ú. Okoličné s umiestnením predmetnej stavby na 
uvedenej parcele. 

Bolo doložené vyjadrenie od vlastníka pozemkov - AGRIA Liptovský Ondřej, a.s., na 
zriadenie účelovej komunikácie slúžiacej výhradně pre účel obslužnej komunikácie k IBV 
Stošice. 

Členenie stavby na stavebné objekty : podPa projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť 
rozhodnutia 

SO 01 Komunikácie 
SO 02 Vodovod 
SO 03 Splašková kanalizácie 
SO 04 Dažďová kanalizácia 
SO 05 Veřejná telekomunikačná optická sieť 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov : 
parc.č. KN-C 1097/18, 1097/68, 1097/61, 1097/55, 1097/60, 1097/108, 1097/27, 1097/32 
pozemok vedený ako zastavané plochy a nádvoria 
parc.č. KN-E 2782/501 (KN-C 1248) pozemok vedený ako ostatné plochy 
parc.č. KN-E 2683 pozemok vedený jako orná póda 



Súhlas k použitiu pol'nohospodárskej pody: 
V ďalšom stupni doložit' stanovisko k vyňatiu pol'nohospodárskej pódy od Okresného úřadu 
Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor. 

Dokumentáciu pre územně konanie vypracoval: 
Ing. Milan Uličný, autorizovaný stavebný inžinier č. odb. sp. 5049*12 
Ing. Maroš Salva, autorizovaný stavebný inžinier č. odb. sp. 4202*A* 1 
Ing. Vladimír Kičin, autorizovaný stavebný inžinier č. odb. sp. 2219*A*5-3 
Ing. Ján Hlina, autorizovaný stavebný inžinier č. odb. sp. 4202*A* 1 

Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a 
čas platnosti rozhodnutia: 
V ďalšom stupni PD riešiť: 

- Je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v 
mieste navrhovanej stavby a zakreslit' ich do projektovej dokumentácie predloženej 
pre vydanie stavebného povolenia. 

- Je potřebné zapracovat' požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie 
na ďalší stupeň (projektová dokumentácia na vydanie vodoprávneho povolenia 
a stavebného povolenia). 

- je potřebné vypracovat' projekt riešenia protipožiarnei bezpečnosti stavby 

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického 
riešenia stavby s okolitým životným prostředím, najma na výškové a polohové 
umiestnenie stavby: 

Stavba bude umiestnená v intraviláne města Liptovský Mikuláš k. ú. Okoličné 

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od 
susedných stavieb, výška stavby: 

podl'a zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou rozhodnutia 
o umiestnení stavby. 

Napojenic na siete technického vybavenia: 
- SO 02 Vodovod - přívod vody bude zabezpečený novo navrhovaným potrubím pitnej 

vody, dimenzie DN 100, materiálu HD-PE, ktorý bude napojený na veřejný vodovod, 
ktorý je situovaný v mestskej komunikácii na pare. č. KN-C 1248 (KN-E 2782/501) 
Na vodovodné potrubie budú napojené všetky nové vodovodně pripojovacie vetvy, 
ktoré budú slúžiť pre zásobovanie pitnej vody pre jednotlivé objekty. Každý objekt 
bude mať samostatné meranie spotřeby pitnej vody. Umiestnenie nového vodovodu je 
na pare. č. KN-C 1097/18. 

- SO 03 Splašková kanalizácia - odkanalizovanie bude zabezpečené 
novonavrhovaným samostatným potrubím splaškovej kanalizácie PVC, DN 300, SN 
12 umiestneného na pare. č. KN-C 1097/18. Časť potrubia bude gravitačně odvádzať 
splaškové odpadové vody do existujúceho potrubia, ktoré je situované pod městskou 
komunikáciou na parc.č. KN-C 1248 (KN-E 2782/501). Zvyšná časť lokality, 
vzhťadom na nevyhovujúce sklonové poměry, bude odkanalizovaná potrubím 
splaškovej kanalizácie gravitačně do čerpacej stanice, odkial' budú přečerpávané do 



nového potrubia splaškovej kanalizácie a následne budú odvedené do existujúceho 
potrubia splaškovej kanalizácie. 
Čerpacia stanica sa navrhuje betónovej vodotesnej konštrukcie, vnútorný priemer 1500 
mm, světlá vnútorná výška cca. 5500mm (umiestnená na pozemku pare. KN-C 
1097/55), napojená bude na el. energiu novou NN přípojkou vedenou parc.č. KN-C 
1097/18 zexistujúcej budovy, ktorá je si tuovaná na parcele č.  KN-C 1097/32 vk.ú 
Okoličné. Vedl'a čerpacej stanice bude osadený prevádzkový objekt. 
SO 04 Dažďová kanalizácia - odkanalizovanie dažďových vod je navrhnuté 
v podobě osadenia 16 ks nových uličných vpustí, v ktorých budú osadené bahenné 
koše na zachytenie naplavených nečistot. Následne budú vyčištěné vody z uličných 
vpustí odvedené do novo navrhovaného vsakovacieho zariadenia, ktoré sa navrhuje 
umiestniť pri každej uličnej vpusti. Vsakovacie zariadenie sa navrhuje PIPELIFE -
AGROSIL TP 2500, DN 355, v celkovej dížke 6,0 m pre každú vpusť. Z uličných 
vpustí bude voda odvádzaná do vsakovacích zariadení cez pripojovacie potrubie PVC, 
DN 150, SN 12. Umiestnené budú na pare. č. KN-C 1097/18. 

- Veřejná telekomunikačná optická sieť - uloženie rúr HDPE 40/32,5 mm Ahdpe 
14/10 do výkopov híbky 700 mm. Začiatok uloženia bude na pare. č. KN-C 1097/32 
prechádzať budú po pare. č. KN-C 1097/18 aukončenie rozvodu pri pare. č. KN-C 
1097/68. Celková dlžka káblových rozvodov je cca. 750 m. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií: 
- Dodržať rozsah stavebných prác pod Fa projektovej dokumentácie. Každá změna, ktorá 
móže mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná bez 
predchádzajúceho posúdenia příslušným úradom. 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytyčenie všetkych inžinierskych 
sietí nachádzaiúcich sa v mieste navrhovanei stavby. Križovanie sietí realizovat' v zmysle 
STN 76 6005. 
- Stavebník je povinny pred realizováním výkopových prác požiadať město Liptovský 
Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných 
komunikácií a veřejných priestranstiev o povolenie na zvláštně užívanie miestnej 
komunikácie. 
- O povolenie stavby (vodovod, splašková kanalizácia. dažďová kanalizácia) bude potřebné 
požiadať orgán štátnei vodnei správy v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 
- Stavebník je povinny dodržať pripomienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. 
- Stavebník je povinný v případe, ak projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
preukáže zásah do ochranného pásma dráhy předložit' predmetnú PD na odsúhlasenie ŽSR 
ako prevádzkovateFovi dráhy (podfa zákona č.513/2009 Zz. o dráhách). 
- Stavebník je povinný pred vydáním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD 
prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateFom 
dráhy (ŽSR GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava) vrátane zistenia 
prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom 
pozemku. 
- Stavebník je povinný v ďalších stupňoch PD dodržať upozornenia Regionálneho úřadu 
veřejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, na základe ktoiých bol 
vypracovaný projekt „Protihlukové opatrenia IBV Nové Stošice" - Ing. Ján Hlina -
projektant 



Ostatně požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Město Liptovský Mikuláš, městský úrad, útvar hlavného architekta: zo dňa 11.07.2016 
konstatuje: stavba nie je v rozpore s ÚPN Liptovský Mikuláš, nachádza sa v urb. bloku 
„obytné územie s převahou rodinných domov". Siete technickej infraštruktúry slúžiace pre 
obsluhu územia sú přípustné. 

Město Liptovský Mikuláš, městský úrad, odbor životného prostredia a dopravy, 
oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, vo 
vyjádření pod č. ŽPD-2016/03693-002/LEN zo dňa 05.05.2016 súhlasí za dodržania 
nasledovnej podmienky: 

Na základe Závazného vyhlásenia stavebníka AGRIA Liptovský Ondřej, as., 
Liptovský Ondřej 126, 032 04 Liptovský Ondřej, IČO. 00 195 669, zo dňa 11.02. 
2016 stavebník deklaroval, že pozemné komunikácie vybudované na pozemku 
pare č KN-C 1097/18 k. ú. Okoličné budú účelové komunikácie. Pred vydáním 
územného rozhodnutia žiadame aby stavebník předložil Stavebnému úřadu a MsU 
LM. odboru ZP a dopravy obdobné vyhlásenie tvkaiúce sa ai novo navrhovanej 
účelovei komunikácie na pozemku pare, č KN~ C 1097/108 a KN-C 1097/20 k. ú. 
Okoličné. 

Súhlasíme s dopravným napojením stavby prostredníctvom účelových 
komunikácií na pozemkoch pare. č KN-C 1097/108 a KN-C 1097/20 (KN-E 2683) 
k. ú. Okoličné 

V případe situovania stavby do OPD, resp. jej časti nesúhlasíme s vydáním 
stavebného povolenia pred vydáním závazného stanoviska MDVRR SR, Odbor dráhový 
stavebný úrad. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záváznom stanovisku č. KPUZA-2016/11342-
2/34445/FUR zo dňa 09.05.2016 konstatuje: požaduje dodržať podmienky jeho rozhodnutia 

pod č. KPUZA-2015/6051-3/20184/FUR zo dňa 23.05.2015, ktoré nadobudlo 
právoplatnost' dňa 20.04.2015. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2015/6051-3/20184/FUR zo dňa 
25.03.2015 vydal rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonat' záchranný archeologický 
výskům, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 30.03. 2015. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodársíva vo vyjádření č. OU-LM-OSZP-2016/005948-
002-MA zo dňa 15.05.2016 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: 

S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby, sa bude nakladať v súlade s platnou 
legislativou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 
o zmene a doplnění niektorých zákonov a naň nadvázujúce vyhlášky a s 
vypracovanou projektovou dokumentáciou. 
Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbě a ich odovzdaní 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) pred zneškodněním (skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' 



priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou 
(napr. veFkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad připadne iným vhodným 
spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska 
hned' odvážať. 
S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platnými VZN města 
Liptovský Mikuláš. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie 
vo vyjádření č. OU-LM-OSZP-2016/5950-004-Ku zo dňa 01.07.2016, nemá námietky 
voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu IBV Nové Stošice 
účelová komunikácia a inžinierske siete" v k.ú. Okoličné pre investora Agria Liptovský 
Ondřej. 
Projekt rieši vybudovanie účelovej komunikácie a inžinierskych sietí pre IBV Nové Stošice 
pre 43 rodinných domov v mestskej časti Stošice, na parcelách č. 1097/18, 55-97 (zastavané 
plochy a nádvoria) k. ú Okoličné, v intraviláne města Liptovský Mikuláš, na území kde platí 
podl'a zákona č.543/2002 Z.z, o ochraně prírody a krajiny vznp. prvý stupeň územnej 
ochrany. Predmetná lokalita nie je súčasťou územia európskeho významu ani chráněného 
územia. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej vodnej správy vo vyjádření č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2016/05949-002/Li zo dňa 
04.05.2016 z hfadiska vodohospodářského s umiestnením stavby IBV Nové Stošice 
doplnok súhlasíme. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude potřebné předložit' orgánu 
štátnej vodnej správy na posúdenie. Toto vyjadrenie ruší a zároveň nahrádza vyjadrenie OU-
LM-OSZP-ŠVS 2015/002238-002/Li zo dňa 25.02.2015. 

Okresné riaditďstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo 
vyjádření pod č. ORHZ-LM1-444/2016 zo dňa 08.06.2016 - s riešením protipožiarnej 
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Okresné riaditePstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát vo vyjádření zo 
dňa ORPZ-LM-ODI-119-043/2016 zo dňa 06.06.2016 súhlasí s vydáním územného 
rozhodnutia za dodržania podmienok: 
- Do ďalšieho stupňa dokumentácie požadujeme zapracovat' projekt organizácie dopravy 
dotknutého územia zvislým a vodorovným trvalým dopravným značením, taktiež projekt 
organizácie dopravy dočasným dopravným značením počas vykonávania stavebných prác na 
zriaďovaní inžinierskych sieti pokial' bude počas prác na ich realizácií na komunikáciách 
obmedzená premávka, alebo sa na nich budú nachádzať pracovně stroje, 
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanovit' dodatočné podmienky, alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky, alebo veřejný 
záujem. 

Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, 
v záváznom stanovisku č. 2016/01251-03/226-MUDr.Hudák zo dňa 09.06.2016 súhlasí 
s návrhom žiadateFa k začatiu územného konania na stavbu IBV Nové Stošice -



inžinierske siete, Liptovský Mikuláš - Okoličné. RÚVZ upozorňuje na nasledovnú 
skutočnosť: 
Ako bolo vyššie uvedené, RÚVZ vydal v predchádzajúcom konaní k územnému 
konaniu stavby „IBV Nové Stošice, Liptovský Mikuláš - Okoličné", súhlasné závazné 
stanovisko pod č. 2015/00291-02/069-Ing.Vrabec, dňa 20.3.2015, pre AGRIA Liptovský 
Ondřej, a.s. Liptovský Ondřej č. 126, zastúpeného Dr. ŠTURDO, s.r.o., J. Martáka 
3799/14, Martin. V závere cit. závazného posudku v časti odóvodnenia ste boli upozornění, 
že cit.: případe, že přeložka železničnej tratě nebude realizovaná, bude nutné ozřejmit' 
hlukové poměry v danom území hlukovou štúdiou a podI'a výsledkov hodnotenia 
navrhnúť protihlukové opatrenia tak, aby přípustné hodnoty hluku v životnom a 
obytnom prostředí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o přípustných hodnotách hluku, infrazvuku vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostředí v znění 
vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z. Uvedený postup je v súlade s § 27 ods. 3 zák. č. 355/2007 
Z.z., podfa ktorého pri návrhu, výstavbě alebo podstatnej rekonštrukcii budov je potřebné 
zabezpečit' ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia 
pri súčasnom zachovaní ostatných potřebných vlastností vnútorného prostredia. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia vydal závazné stanovisko 
pod č. OU-LM-OKR-2016/005913-004 zo dňa 04.05.2016 z hfadiska civilnej ochrany 
nemá pripomienky a súhlasí s vydáním územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditePstvo, odbor expertízy, Bratislava 
v stanovisku pod č. 322/U/IX-02/2015/0420 zo dňa 25.09.2015 konštatuje: 
- Súhlasíme s umiestnením inžinierskych sietí v rámci stavby „IBV Nové Stošice", ktoré 
podl'a predloženej PD a vyjadrenia stavebného úřadu Liptovský Mikuláš pravděpodobně 
zasahujú okrajovo do ochranného pásma dráhy železničnej tratě Košice - Žilina, mimo 
pozemkov v správě ŽSR. 
- Navrhovanú činnost' v ochrannom pásme dráhy je možné vykonat' podfa zákona 
č.513/2009 Zz. o dráhách, t.z., že keď PD pre stavebné povolenie preukáže zásah do 
ochranného pásma dráhy, musí byť DSP předložená na odsúhlasenie ŽSR ako 
prevádzkovatefovi dráhy. 
- Předkládaná DSP musí obsahovat' situáciu(M 1:1000) s vyznačením presnej km polohy 
stavby vo vzťahu k staničeniu dráhy(cca žkm 232,032 — 232,252), s vyznačením ochranného 
pásma dráhy a najmenšej vzdialenosti od osi krajnej kofaje. 
- Stavbou nesmú byť dotknuté železničně zariadenia, musí odolávat' dynamickým vplyvom 
železničnej prevádzky. 
- Budúci uživatel' stavby si nebude nárokovat' u ŽSR úpravy z titulu negativných 
účinkov dráhy na stavbu. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneko rozvoja Slovenskej republiky, sekcia 
železničnej dopravy a dráh v stanovisku pod č. 23311/2015-C342-SŽDD/55855 zo dňa 
29.09.2015 konštatuje: Predmetom stavby navrhovatefa spoločnosti AGRIA Liptovský 
Ondřej, a.s., Liptovský Ondřej č. 126 bude vybudovanie inžinierskych sietí stavby 
(vodovodná, kanalizačná, elektrická a čestná sieť) pre výstavbu individuálnej bytovej 
výstavby. 



MDVRR SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 písm. a) zákona 
513/2009 Z.z. o dráhách v znění neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhách) a zároveň 
ako dotknutý orgán podfa § 102 ods. 1 písm. ab) a § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhách v 
územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na 
prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znění neskorších predpisov v 
zmysle § 140b stavebného zákona vydává stanovisko. 

1. K územnému konaniu nemáme pripomienky. 
2. Ak stavba resp. jej časť bude situovaná do ochranného pásma celoštátnej dráhy, 

připadne železničnej vlečky (ďalej len OPD) a neslúži na prevádzku dráhy alebo na 
dopravu na dráhe, podFa § 102 ods. 1 písm. ac) je potřebný súhlas na vykonáváme 
činnosti v OPD. 

3. V případe situovania stavby do OPD, resp. jej časti nesúhlasíme s vydáním 
stavebného povolenia pred vydáním závazného stanoviska MDVRR SR, Odbor 
dráhový stavebný úrad. 

4. Takýto súhlas (vydávaný formou závazného stanoviska) v zmysle § 140b, ods. 1 
stavebného zákona je pre správný orgán v konaní podfa stavebného zákona závazný 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia 
železničnej dopravy a dráh v záváznom stanovisku pod č. 23311/2015-C342-SŽDD/60206 
zo dňa 29.09.2015 konstatuje: 
Stavba je umiestnená na parcelách vo vlastníctve stavebníka v k. ú. Stošice a má byť 
zriadená v OPD železničnej dráhy Košice - Žilina so vstupom do OPD v smere staničenia v 
žkm cca 252,500 a výstupom v žkm cca 252,700 vzdialenej od osi krajnej kofaje 59,0 m 
(komunikácia). 
Podrobnosti situovania a riešenia určuje podkladová projektová dokumentácia přiložená ku 
žiadosti vypracovaná spoločnosťou Hlina a spol., Garbiarska 2583, Liptovský Mikuláš pod 
vedením Ing. Jána Hlinu. 
MDVRR SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podfa §101 písm. a) zákona 
513/2009 Z.z. o dráhách v znění neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhách) a zároveň 
ako dotknutý orgán podfa § 102 ods. 1 písm. ab), § 102 ods.l písm ac) zákona o dráhách v 
územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na 
prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znění neskorších predpisov v 
súlade s § 140b stavebného zákona vydává toto závazné stanovisko 

súhlas na vykonáváme činnosti v ochrannom pásme dráhy. 
MDVRR SR súhlasí so zriadením objektov predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej 
realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky: 

1. Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDVRR SR a je 
přílohou tohto stanoviska. Případné změny stavby nesmú byť realizované bez 
predchádzajúceho povolenia MDVRR SR. 

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrožovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 
železničného telesa. 

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spósobených prevádzkou 
dráhy. 

4. Stavba v OPD musí vyhovovat' všetkým bezpečnostným a protipožiarnym 
predpisom. 

5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane póvodného stavu. 



6. Stavebník je povinný pred vydáním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD 
prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovatel'om 
dráhy (ZSR GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava) vrátane zistenia 
prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom 
pozemku. 

7. Vlastník (uživatel') stavby je povinný stavbu udržiavať a prispósobovať pravidlám 
technickej prevádzky železnic a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a 
tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 

8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác 
na stavbě . 

9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania. 

SPP - distribúcia, a.s., vo vyjádření pod č. TD/29662/PP/Hn/2016 zo dňa 25.05.2016 -
V záujmovom území sa nenachádzajú plynárenské zariadenia v správě SPP-D. 

Slovák Telekom, a.s., vo vyjádření č. 6611612523 zo dňa 10.05.2016 - nedojde do styku so 
sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 

Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku, Banská Bystrica v záváznom 
stanovisku č. ASMdpS-1-936/2016 zo dňa 02.06.2016 konstatuje: súhlasí s vyššie uvedenou 
stavebnou akciou podPa předložených situácií - bez pripomienok. V mieste stavby sa 
nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. 
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupně projektu a pre všetky ďalšie konania v 
riešenom území. Na jeho základe je možné vydať územné aj vodohospodářské rozhodnutie a 
stavebné povolenie. Projektant(investor) je povinný doručit' ho v odpise všetkým ďalším 
orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. Ak dojde k změnám, alebo ak 
akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, je potřebné 
požiadať o nové závazné stanovisko. 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., vo vyjádření pod č. 3553/2016/MH zo dňa 
01.07.2016 súhlasíme s týmito pripomienkami: 
1. Pri projektovaní VN a NN připojenia IBV RD, žiadame dodržať ochranné pásmo 
navrhovaného veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle Zákona 442/2002 Z. 
z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraj a potrubí na každú stranu. 

2. Do projektovej dokumentácie „Komunikácie" žiadame dokreslit' uličné vpuste a 
vsakovacie zariadenia. 
3. Ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú respektované naše pripomienky žiadame 
předložit' k vyjadreniu. 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., vo vyjádření pod č. 1059/2015/MH zo dňa 
16.03.2015, k uvedenej stavbě uvádzame tieto pripomienky: 
1. Navrhované rozšírenie veřejného vodovodu žiadame přepojiť - zokruhovať s veřejným vo-

dovodom vyznačenom v priloženej situácii. 
2. Pri projektovaní veřejného osvetlenia, ako aj ostatných stavieb, žiadame dodržať ochranné 

pásmo navrhovaného veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle Zákona 442/2002 Z. 



z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubí na každú stranu. 
3. Do projektovej dokumentácie „Komunikácie" žiadame dokreslit' uličné vpuste a vsakovacie 

zariadenia, 
4. K projektu stavby sa vyjádříme po opatovnom předložení opravenej projektovej dokumentácii. 

Energotel, a.s., vo vyjádření č. ET/MM16/549 zo dňa 10.05.2016 konstatuje: zasahuje 
podzemně telekomunikačně vedenia v správě Stredoslovenská energetika, a, s , Žilina a 
Energotel, a s , Bratislava , ktoré sme zakreslili informativně do priloženej PD Na presnejšie 
určenie TKZ je potřebné vytýčenie Existujúce telekomunikačně vedenia sú chráněné 
ochranným pásmom § 68 zákona č 351/2011 Z.z. Podmienky ochrany TKZ budú doplněné 
pri vytýčení, ktoré třeba objednat' vopred 14 dní na t č. vo vyjádření, V případe že počas 
výstavby je potřebné přeložit', znížiť ,alebo zvýšit' krytie vedenia je toto možné vykonat' len 
so súhlasom správců sietí kde na túto překládku je potřebná vyhotovená PD. Žiadame 
dodržať platné předpisy pre priestorovú úpravu vedení podfa normy STN 73 6005 v plnom 
rozsahu. Ďalej upozorňujeme žiadatefa o zákaze zriaďovania skládok materiálu na 
telekomunikačných vedeniach Toto vyjadrenie má platnost' 12 mesiacov 

Imafex, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. JK-VY-20151123_1 zo dňa 
23.11.2015: v oblasti realizácie stavby sa nenachádzajú žiadne naše vedenia, preto 
s realizáciou súhlasíme bez pripomienok. Zároveň dáváme súhlasné stanovisko k uloženiu 
optických chráničiek podfa projektovej dokumentácie ELVIK - Ing. Vladimír Kičin zo dňa 
12/2015, číslo projektu 40/2015. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 
- Dňa 30.05.2016 na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola 

vznesená námietka a zapísaná do zápisnice, od účastníka konania a vlastníka pozemkov 
na ktorých mala byť umiestnená VN přípojka a NN rozvody Mgr. Zita Ziaranová, 
Kollárova 1928/16, Liptovský Mikuláš, v ktorej uviedla: s uvedeným návrhom na 
umiestnenie stavby - inžinierske siete NN a VN rozvody predbežne nesúhlasím. Ako 
vlastník pozemkov na LV 1105 v k.ú. Okoličné - miestna časť Stošice máme 
spracovanú zastavovaciu štúdiu, vydané bolo územné rozhodnutie na IBV aj siete VN 
a NN rozvody. Předložená PD investora je v rozpore s našimi zámermi, pretože v tejto 
lokalitě sa uvažuje s výstavbou IBV v blízkej dobe v tomto alebo budúcom roku. Na 
požiadanie předložím príslušnú PD. Uvedenej námietke sa vyhovuje. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona tri roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. 

O d ó v o d n e n i e  :  
Dňa 19.01.2016 podal navrhovatel' AGRIA Liptovský Ondřej a.s., Liptovský Ondřej 126, 032 
04 Liptovský Ondřej, IČO 00195669 zastúpená Mgr. Stanislavom Štúrikom, Dr.ŠTURDO 
s.r.o., J.Martáka 3799/14, 036 08 Martin, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„IBV Nové Stošice - inžinierske siete" veřejná telekomunikačná optická sieť, komunikácie, 
vodovod, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, na pozemku parc.č. KN-C 1248 (KN-E 
2782/501), KN-C 1097/18, 1097/55, 1097/60, 1097/27, 1097/32, 1097/108, KN-C 1097/20 
(KN-E 2683), KN-C 1088 (KN-E 2683), KN-C 1097/68, 1097/61 - liniová stavba 
v katastrálnom území Okoličné, městská časť Stošice. Uvedeným dňom bolo začaté územné 



konanie. 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil dňa 

03.05.2016 podl'a § 36 stavebného zákona začatie územného konania a dňa 30.05.2016 
vykonal ústné pojednávanie s miestnym zisťovaním. 

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola vznesená a zapísaná do 
zápisnice, od jedného z účastníkov konania a zároveň aj vlastníka pozemkov na ktorých mali 
byť umiestnené VN aNN rozvody - Mgr. Zita Žiaranová, Kollárova 1928/16, Liptovský 
Mikuláš, v ktorej uviedla: s uvedeným návrhom na umiestnenie stavby - inžinierske siete NN 
a VN rozvody predbežne nesúhlasím. Ako vlastník pozemkov na LV 1105 v k.ú. Okoličné -
miestna časť Stošice máme spracovanú zastavovaciu štúdiu, vydané bolo územné rozhodnutie 
na IBV aj siete VN a NN rozvody. Předložená PD investora je v rozpore s našimi zámermi, 
pretože v tejto lokalitě sa uvažuje s výstavbou IBV v blízkej dobe v tomto alebo budúcom 
roku. Na požiadanie předložím príslušnú PD. Uvedenej námietke bolo vyhovené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia týkajúca sa VN přípojky, NN 
rozvodov a NN rozvodov veřejného osvetlenia bola v zmysle námietky účastnicky konania 
vybratá zo spisu. Dňa 07.07.2016 stavebný úrad veřejnou vyhláškou oznámil změnu predmetu 
územného konania, v ktorom uviedol že VN přípojka a NN rozvody, umiestnenie trafostanice 
na pozemku parc.č. KN-C 755/53, NN rozvody veřejného osvetlenia nebudú predmetom tohto 
územného konania z dóvodu nesúhlasu jedného z vlastníkov s umiestnením rozvodov na jeho 
pozemku. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky uplatnit' do 7 
pracovných dní od doručenia oznámenia. Dalšie námietky neboli vznesené. 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby obsahoval doklady o vlastníctve 
pozemkov, vydané a overené Správou katastra Liptovský Mikuláš, súhlasy vlastníkov 
pozemkov s umiestnením stavby. 

Stavebnému úřadu boli předložené súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov 
a organizácií a to: Město Liptovský Mikuláš, městský úrad, útvar hlavného architekta; Město 
Liptovský Mikuláš, městský úrad, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev; Krajský pamiatkový úrad 
Žilina; Okresného úřadu Liptovský Mikuláš odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
a posudzovania vplyvov na životné prostredie; Okresného úřadu Liptovský Mikuláš odboru 
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy; Okresné riaditefstvo 
hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši; Regionálny úrad veřejného 
zdravotnictva Liptovský Mikuláš; SPP - distribúcia, a.s.; Slovák Telekom, a.s.,; Ministerstvo 
obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica; Liptovská vodárenská spoločnosť 
a.s. Liptovský Mikuláš; Profí-net, s.r.o.,; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového 
riadenia; ORANGE Slovensko a.s.; LiptovNet a.s. Liptovský Mikuláš; IMAFEX s.r.o. 
Liptovský Mikuláš; ENERGOTEL a.s.; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový 
a lesný odbor, Kollárová 2, 031 01 Liptovský Mikuláš; Hydromeliorácie, štátny podnik 
Bratislava; Okresné riaditefstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města, příslušný stavebný úrad, 
kompletně posúdil návrh na umiestnenie stavby podfa §37 stavebného zákona azistil, že 
umiestnenie stavby zodpovedá hfadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hfadiskám neodporuje, ani neohrožuje životné prostredie. Umiestnenie stavby nie je 
v rozpore so zámermi rozvoja města Liptovský Mikuláš a schválenou územno-plánovacou 



dokumentáciou uznesením Městského zastupitel'stva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho 
závaznou časťou vyhlášenou Všeobecne závazným nariadením 5.7/VZN/2010 dňa 
16.12.2010. v znění neskorších zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu podl'a § 47 a § 48 stavebného zákona. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 2040 - 1097/108, KN-E 
2683 (KN-C 1097/20) zo dňa 13.04.2016 - vlastníkom je Slovenská republika a správca: 
Okresný úrad Žilina, Janka KráFa 4, 010 40 Žilina, 
- výpisom z listu vlastníctva č. 894 - KN-C 1097/18, 1097/68, 1097/61, 1097/55, 1097/60 zo 
dňa 03.02.2016 - vlastníkom je Agria Liptovský Ondřej a.s., č. 126, 032 04 Liptovský Ondřej, 
- výpisom z listu vlastníctva č. 2041 - KN-E 2782/501 (KN-C 1248) zo dňa 09.06.2016, vo 
vlastníctve: město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

- výpisom z listu vlastníctva č. 2413 - KN-C 1097/27, 1097/32 zo dňa 02.05.2016, vo 
vlastníctve: Mgr. Stanislavom Štúrikom, Dr.ŠTURDO s.r.o., J.Martáka 3799/14, 036 08 
Martin, 

Boli doložené súhlasy vlastníkov pozemku parc.č. KN-C 1097/108, 1097/27, 1097/32, 
KN-E 2782/501, 2683 v k.ú. Okoličné s umiestnením predmetnej stavby na uvedenej parcele. 

Bolo doložené vyjadrenie od vlastníka pozemkov - AGRIA Liptovský Ondřej, a.s., na 
zriadenie účelovej komunikácie slúžiacej výhradně pre účel obslužnej komunikácie k IBV 
Stošice. 

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

možno odvolať. Odvolanie podl'a § 54 správného zákona1 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 a bytovej 
politiky, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov v správnom konaní nadobudne právoplatnost', jeho zákonnosť móže byť 
preskúmaná súdom. 

Správný poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov 
Položka 59 písm. „ a " ods. 2: 400,00 € bol uhradený na mestskom úřade Liptovský 
Mikuláš 

Doručuje sa 
Mgr. Stanislavom Štúrikom, Dr.ŠTURDO s.r.o., J.Martáka 3799/14, 036 08 
Okresný úrad Žilina, Janka KráFa č. 4, 010 40 Žilina 
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 



Město Liptovský Mikuláš, městský úrad, oddelenie cestnej dopravy, pozemných 
komunikácií a verených priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Mgr. Zita Žiaranová, Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Vlastníci susedných nehnutePností - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Na vedomie 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditeFov 1, 031 
41 Liptovský Mikuláš 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia 
železničnej dopravy adráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 
Bratislava 
Okresný úrad pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru, Ulica Podtatranského 25, 031 41 
Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditeFstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 
031 46 Liptovský Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeFstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 
61 Bratislava 
Železnice Slovenskej republiky, obl.riaditeFstvo, Bratislava, ul. 1 mája 34, 010 01 Žilina 
Železnice Slovenskej republiky, sekcia elektr. a energ., ul. ČSL.Brigády 46, 038 61 Vrútky 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Liptovský 
Mikuláš 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
26 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed ČSA 7, 974 
31 Banská Bystrica 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Imafex, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 
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