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Číslo: MsU/URaSP 2016/03162-05/BRM V Li V Liptovskom Mikuláši: 18.07.2016 
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková 
Tel.:+421-44 55 65 347 
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk 

Vec 
IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 396 567 -
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavy „Veřejná telekomunikačná optická sieť -
Central - obchodné centrum Liptovský Mikuláš - Kuzmányho" 

Navrhovatel' IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
IČO: 36 396 567 podal dňa 06.04.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Veřejná telekomunikačná optická sieť - Central - obchodné centrum Liptovský 
Mikuláš - Kuzmányho", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. liniová stavba (KN-
C 175, KN-C 6587/1, KN-C 6553/5 (KN-E 6553), KN-C 202/2, KN-C 222/19, KN-C 
222/17, KN-C 222/7, KN-C 222/3, KN-C 222/12, KN-C 245, KN-C 241/1, KN-C 241/2, 
KN-C 286/9, KN-C 286/13) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté 
konanie o umiestnení stavby. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 v spojení s § 119 
ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom 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 
zastúpené primátorom města prerokovalo návrh navrhovatelů s účastníkmi konania a 
dotknutými orgánmi postupom podia § 36 stavebného zákona, posúdilo návrh podia § 37 a § 
38 stavebného zákona, zosúladilo stánoviská uplatněné dotknutými orgánmi a vyhodnotilo 
námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 

Na základe výsledkov tohto konania podia § 39 a § 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydává 

„Veřejná telekomunikačná optická sieť - Central - obchodné centrum Liptovský 
Mikuláš - Kuzmányho", ktorá sa má nachádzať na pozemku pare. č. liniová stavba (KN-C 
175, KN-C 6587/1, KN-C 6553/5 (KN-E 6553), KN-C 202/2, KN-C 222/19, KN-C 222/17, 
KN-C 222/7, KN-C 222/3, KN-C 222/12, KN-C 245, KN-C 241/1, KN-C 241/2, KN-C 
286/9, KN-C 286/13) v k. ú. Liptovský Mikuláš tak, ako je to zakreslené v situačnom 
výkrese, ktorý tvoří přílohu tohto rozhodnutia. 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
R O Z H O D N U T I E  

rozhodnutie o umiestnení stavby 
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V zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý 
poskytuje veřejnú sieť, je vo veřejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávněný: 

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 nehnutePnosť, 
c) vykonávat' nevyhnutné úpravy pódy a jej porastu, najma odstraňovat' a okliesňovať 

stromy a iné porasty ohrožuj úce bezpečnost' a spoPahlivosť vedenia, ak to po 
predchádzajúcej výzvě neurobil vlastník alebo uživatel' pozemku. 
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podPa odseku 1 písm. „a" sú věcnými 

bremenami viaznucimi na dotknutých nehnutePnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do 
katastra nehnutePností podá podnik. 

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia: 
Navrhovaná stavba rieši osadenie inštalačných rúr typu HDPE 40/32,5 mm a HDPE 

14/10 pre optický kábel informačnej siete CENTRAL - OBCHODNÉ CENTRUM Liptovský 
Mikuláš - Kuzmányho. Východzím bodom bude existujúca šachta (spojnica ul. Pišúta 
a Kuzmányho), rozvod bude ukončený v budově Domu služieb. Trasa rozvodov nezasahuje 
do poPnohospodárskeho pódneho fondu, ani do lesného pódneho fondu, nedojde kvýrubu 
stromov. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
- Ing. Vladimír Kičin, 2219*A*5-3 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 
- Stavba bude uskutočnená podPa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 

- Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 
237/2000 Zb., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), příslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z. 

- Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
- Zhotovitel' stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výběrového konania oznámi 

stavebnému úřadu zhotovitefa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonáváme tejto činnosti. 

- Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávněnou 
osobou! 

- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby, na stavbě je potřebné viesť stavebný denník. 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z hPadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hPadiska architektury: 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. 
- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu ukončenia stavby 

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 práv podfa odseku 1 počínat' 
si tak, aby nespósobil škodu na nehnutefnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, 
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aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný 
upovedomiť vlastníka alebo užívatePa dotknutej nehnutePnosti najmenej 15 dní 
vopred. Z dóvodu havárie, výkonu práv podPa zmluvy o poskytovaní veřejných 
služieb alebo poruchy na vedení móže podnik vstúpiť na cudziu nehnutePnosť aj bez 
predchádzajúceho upovedomenia; v takom případe upovedomí vlastníka alebo 
užívatePa bezodkladné. 

- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnutePnosti do predošlého 
stavu, a ak to nie je možné vzhťadom 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 alebo ak vznikla 
škoda na porastoch, je povinný vyplatit' vlastníkovi nehnutePnosti jednorazovú primeranú 
náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnutePnosti. Nárok na 
jednorazovú náhradu si musí 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, 
každý z nich móže podat' súdu 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. 

- Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 6005. 
- Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu 

okoloidúcich osob. 
- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásit' tunajšiemu úřadu ešte pred 

jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH. 

- Odpad zo stavebnej činnosti je potřebné zlikvidovat' na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobě je 
potřebné uschovat' po dobu 5 rokov od ukončenia stavby. 

- PodPa § 56 stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach verejnej 
telekomunikačnej síete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie 
nevyžaduje. 

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

- je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa 
v mieste navrhovanej stavby a zakreslit' ich do projektovej dokumentácie, 

- je potřebné zapracovat' požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie, 
- je potřebné vypracovat' projekt organizácie výstavby. 

2. 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 

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od 
susedných stavieb, výška stavby: 
- podPa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou rozhodnutia 

o umiestnení stavby 
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Napojenie na siete technického vybavenia: 
- východzím bodom bude existuj úca šachta - spojnica ul. Pišúta a Kuzmányho 

3. Podmienky na ochranu přírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky stavby, 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. 

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

- 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 bitúmenových zmesí) pred 
zneškodněním (skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné 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. 

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a 
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete: 
Město Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie CD, PK a 
VP 
- miestna komunikácia ul. M. Pišúta na pozemku pare. č. KN-C 6553/5 k. ú. Liptovský 

Mikuláš, pred objektom na pozemku pare. č. KN-C 203 k. ú. Liptovský Mikuláš -
chodníky a vozovka miestnej komunikácie pretlakom so štartovacou a čakacou jamou 
mimo telies chodníkov a vozovky, kolmo na os telesa vozovky, v případe otvoreného 
priečneho výkopu v telese chodníka vrchnú krytovú vrstvu zrealizovat' z AC s presahom 
min. 25 cm po stranách výkopovej ryhy; v případe otvoreného priečneho výkopu 
v telese vozovky vrchnú krytovú vrstvu zrealizovat' z AC s presahom min. 50 cm po 
stranách výkopovej jamy; nie je přípustné zasahovat' do telesa miestnej komunikácie ul. 
Kuzmányho, ktorá je po rekonštrukcii a dodávatel'ovi plynie záručná doba; 

- pril'ahlý pozemok křižovatky ul. M. Pišúta a ul. Kuzmányho na pozemku pare. č. KN-C 
175 k. ú. Liptovský Mikuláš - chránit' vzrastlú zeleň a dodržať všeobecné podmienky; 

- park - Rohonciho záhrada na pozemku pare. č. KN-C 245 k. ú. Liptovský Mikuláš -
chránit' vzrastlú zeleň a dodržať všeobecné podmienky; 

- miestna komunikácia ul. M. Pišúta na pozemku pare. č. 286/13 k. ú. Liptovský Mikuláš 
- vo výstavbě - vedenie uložit' mimo telesa budovanej miestnej komunikácie a práce 
koordinovat' s investorom a realizátorom stavby miestnej komunikácie. 

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 

- asfaltový recyklát so zaliatím škár alebo asf. obal', kamenivo AR (AOK) 
120 mm 

- spojovací postrek 0,5 kg/m2 
- únosnost' pláne zásypu pod vozovkou min. 45 MPa 
- zásyp štrkodrvou fr. 0-45 min. 780 mm 
- výstražná fólia 
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— zásyp štrkodrvou fr 0-45 min. 100 mm 
— pieskový obsyp vedenia min. 100 mm 
— vedenie 
— pieskové lóžko min. 100 mm 

- finálna úprava otvorených prekopov miestnych komunikácií s krytovou vrstvou z AC 
— obrusná vrstva AC11 hrůbky 50 mm 
— samolepiaca sklolaminátová výstužná geomreža do asfaltových povrchov vozoviek 

v celej šírke obrusnej vrstvy 
— spojovací postrek 0,5 kg/m2 
— ložná vrstva AC11 hrůbky 50 mm 
— spojovací postrek 0,5 kg/m2 
— podkladová vrstva AC 16 min. 80 mm 

Finálnu úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácií realizovat' až po 
dokonalom sadnutí 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. 2 x 50 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, 

- zásyp výkopových rýh v spevnených plochách chodníkov aj pozemných komunikácií 
požadujeme zasypat' štrkodrvou fr. 0-45 so zhutněním po vrstvách až po podkladová 
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 omice, 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 hlbení výkopov sa nesmú prerušiť kořene hrubšie ako 3 cm. Kořene sa móžu 
prerušiť jedine rezom, pričom sa režné miesta zahladia a ošetria. 

Za dřeviny, ktoré budú kvóli výstavbě telekomunikačného vedenia, 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 podfa § 47 ods. 1 zákona č. 
543/2002 Z. z. sa zakazuje poškodzovať a ničit' dřeviny, za čo orgán ochrany prírody móže 
podnikatePovi alebo právnickej osobě uložit' pokutu do 23 235,74 eura, v zmysle § 90 ods. 
2 písm. b) uvedeného zákona. 
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Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať město Liptovský 
Mikuláš o povolenie na zvláštně užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové 
povolenie) z dóvodu budovania telekomunikačného vedenia v ich telesách, ktoré vydá 
čestný správný orgán na základe vydaného územného rozhodnutia stavby a písomnej 
žiadosti, ku ktorej bude doložené vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v 
Liptovskom Mikuláši a odsúhlasená situácia dočasného dopravného značenia. 

Město Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie ŽP a P 
- V priestore plánovanej trasy stavby sa na parcele KN-C 245 v k.ú. Liptovský Mikuláš 

(východná časť Rohoncyho záhrady) nachádza vzrastlý strom Javor horský, v blízkosti 
ktorého budú prebiehať výkopové práce. V tomto priestore je potřebné dodržať 
ustanovenie STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, časti 
4. „Poškodzovanie dřevin a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach", 
hlavně 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 miesta zahladia a ošetria. 

- Zároveň upozorňujeme, že podl'a § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničit' 
dřeviny (za dřevinu sa považuje vytrvalá rastlina so zdrevnatenou stonkou vrátane jej 
koreňového systému a poškodzovanie dřevin je v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. každé konanie 
alebo opomenutie konania, ktoré móže bezprostredne alebo následne podstatné a trvalo 
znížiť ekologické a estetické funkcie dřevin alebo zapříčinit' ich odumretie), za čo orgán 
ochrany prírody móže podnikatefovi alebo právnickej osobě uložit' pokutu do 23 235,74 
eura, v zmysle § 90 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona. V případe, že následkom 
výkopových prác dojde k zničeniu, resp. odumretiu dřeviny do dvoch rokov od 
uskutočnenia výkopu, bude orgán ochrany prírody žiadať náhradu spoločenskej hodnoty 
za dřevinu v zmysle Přílohy č. 33 ač. 35 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonává zákon č. 543/2002 Z. z. 

v 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 
- Ak počas stavebných prác dojde k akémukolVek archeologickému nálezu hmotnej 

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

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
- V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové 

vedenia NN v správě SSE-D a. s. 
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

zákona 251/2012 Z. z., a příslušných noriem STN. (NN zemné káblové vedenie na 
každá stranu 1 meter). 

- Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' stabilitu existujúcich podpěrných 
bodov a celistvost' uzemňovacej sústavy. K tomuto vyjadreniu přikládáme mapu z danej 
lokality, v ktorej sú orientačně zakreslené VN vedenia - červenou a NN vedenia -
zelenou (čiarou: čiarkovanou - nadzemné, plnou - podzemné). Dórazne upozorňujeme, 
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že vyznačené trasy sú len orientačně apred zahájením výkopových prác je 
bezpodmienečne potřebné vytýčené podzemných kábelových vedení. 

- 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, a.s. Vám na základe objednávky vytýči 
určený pracovník SSE-D, a.s. - Technická příprava a RP - p. Fiačan tel. 
041/5196650. 

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

- V případe potřeby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po předložení zápisu z 
kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a. s. Žilina. 

- Ďalší stupeň PD spolu so zakreslením energetických zariadení požadujeme předložit' 
na odsúhlasenie SSE-D, a.s. 

- Stavbu žiadame realizovat' v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 
- Zároveň si Vás dovofujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj 

vedenia třetích osob. 
- Toto vyjadrenie móže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, pri splnění 

„Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na stránkách 
www.sse-d.sk, link: http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Spravy/ 
dokumenty_na_stiahnutie /V seobecne_podmienky_S SE_D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 
- V záujmovom území stavby sa nachádzajú inžinierske siete v nasej správě (veřejný 

vodovod a veřejná kanalizácia). Orientačná trasa veřejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie v našej správě je zakreslená v priloženej situácii. Presnú trasu vytýčime na 
základe predloženej objednávky. 

- Križovanie sietí je potřebné realizovat' v zmysle STN. 
- V případe, že pri realizácii dojde k poruchám na potrubiach v našej správě, žiadame ich 

bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Případné poruchy budú odstránené na 
náklady investora. 

- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizývať zástupců našej 
spoločnosti. 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. 
- Orientačně znázornenie má výhradně informatívny charakter a nenahrádza vytyčenie 

plynárenského zariadenia pre účely přesného umiestnenia a / alebo realizácie stavby a 
/ alebo výkonu iných činností. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
- Pred realizáciou zemných prac 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), 

http://www.sse-d.sk
mailto:dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk
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- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a / alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonává bezplatné 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania 
nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podl'a iných právnych predpisov, podfa podmienok 
uvedených v tomto vyjádření, 

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania předložit' projektovú 
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D, 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konáme podfa 
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník 

respektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení a /alebo ich 
ochranných a / alebo bezpečnostných pásiem, 

- pri súbehu a křižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálně odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a 
TPP 906 01, 

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 
vzťahu k existuj úcim plynárenským zariadeniam, 

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
křižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a křižovaní 
existuj úcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

UPOZORNENIE 
- Toto stanovisko, vrátané orientačného znázornenia, nie je možné použit' pre účely 

stavebného konania stavebného zákona, případné iného osobitného předpisu, a podobné 
ho nie je možné použit' ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. 

- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

- Každú změnu dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej dojde po vydaní tohto 
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 
navrhovanej zmene. 

- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v případe, že návrh (žiadosť) na 
vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskór do 2. 2. 2017, ak stavebník túto 
lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

- SPP-D jev súlade s příslušnými právnymi predpismi oprávněná toto stanovisko zrušit' 
v případe, ak dojde k podstatnej zmene skutkových okolnosti, z ktorých SPP-D pri 
vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v případe, ak dojde k zmene ustanovení 
právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 
- Po obhliadke předmětného územia Vám oznamujeme, v hlavnej trase 

telekomunikačného vedenia sa nenachádzajú inžinierske siete v našej správě, dochádza 
však ku križovaniu navrhovanej telekomunikačnej siete so sieťou veřejného osvetlenia v 
miestach ktoré sú zakreslené v priloženej kópii z mapy. 

- Investor je povinný pred začatím stavby zabezpečit' vytýčenie týchto sietí za účasti 
zástupců našej organizácie a takisto je povinný dotknuté časti pozemkov vo vlastníctve 
města uviesť do póvodného stavu vrátane trávnatých ploch. 
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FIN.M.O.S. a.s. 
- AkékoFvck práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady města Liptovský 

Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovědnost'. 
- V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame 

vykonat' přesné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora. 
- Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve nasej 

spoločnosti a vykonané změny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov 
medzi našou spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš, o čom žiadame předložit' 
prehlásenie města Liptovský Mikuláš. 

- Uskutočnené změny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu 
VO na vlastně náklady města Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude 
bezodkladné předložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti. 

- Z technického hťadiska sa k samotnému obsahu projektovej dokumentácie pre vydanie 
stavebného povolenia nevyjadřujeme. 

- Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a 
zmien na VO ako aj o zaslanie příslušných dokladov, najma revíznych správ a pasportu 
VO. 

Slovák Telekom, a.s. 
- Dojde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 
- Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmorn (§ 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 k 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 kolízií so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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 sietí: 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 žiadatďa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 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 definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a. s. a/alebo 

mailto:jan.babal@telekom.sk
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DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potřebné zo strany žiadatePa zabezpečit' nadzemná sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinností podl'a § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znění. 

- V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potřebné zo strany žiadateťa zabezpečit' nadzemná sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinností podl'a § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znění. 

- V případe, že žiadateP bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolVek 
dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný 
zastavit' zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhťadom k tomu, že na 
Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prcvádzkovateFov, ako 
sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto 
upozorňujeme žiadateťa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateťov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. 
o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. na základe samostatnej 
objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi: Ján Babál, ian.babal@telekom sk, +421 44 4328456, 
0903924519 

- V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho 
vydania. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohťadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktorá tvoria přílohu 
tohto vyjadrenia. 

- Žiadateť móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateť nie 
je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' 
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- Žiadateťa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteťnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku. 

- Poskytovatel' negarantuje geodetická přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej formě nezbavuje žiadateťa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

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 
- Nedojde ku střetu PTZ prevádzkovateťa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 

Bratislava. 
- Existujúce PTZ sú chráněné ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE 

trubky, 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 STN 736005 a ustanovenia zákona 
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochraně sieti a zariadení. Pri 
křížení sietí, těsných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených ploch 
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pokial' nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chránit' žl'abovaním. Všetky 
vynútené práce výstavbou na ochraně TKZ a překládky trasy riešiť 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 
ním 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 iných prevádzkovatePov 
- radiokomunikačně stavby Orange Slovensko a el. přípojky ku ním, nie sú predmetom 

toho vyjadrenia 
Dalej 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 polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy 
na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. híbiace 
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 (vzhFadom 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 prevázkovateFa a správců PTZ: 
- V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange. 
- Nedodržanie podmienok ochrany veřejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením 

právnej povinnosti podFa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ 
- Vytýčenie vedenia veřej nej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť 

Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 
objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 
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- Za zakresleme všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podPa §68 
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant! 

v 

5. Dalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom 
chráněných záujmov účastníkov konania 
- neboli uplatněné 

6. Doba platnosti rozhodnutia 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. 

K návrhu sa vyjádřili: 
- Město Liptovský Mikuláš, pod č. ŽPD-2016/00278-002/POR zo dňa 20.01.2016 
- Město Liptovský Mikuláš, pod č. ŽP-2016/03640-02/Smt zo dňa 11.05.2016 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2016/001200-002-MA zo dňa 
22.01.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod. č. 
OU-LM-OCDPK-2016/001143-002 zo dňa 25.01.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krizového riadenia pod. č. OU-LM-OKR-
2015/001146-018 zo dňa 22.01.2016 

- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš, pod č. 2016/00352-02/020-
Ing. Vrabec zo dňa 09.02.2016 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj a SR, Útvar vedúceho hygienika 
rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, pod č. 09989/2016/D402-ÚVHR/10931 
zo dňa 16.02.2016 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA-2016/3723-2/6225/FUR zo dňa 
27.01.2016 

- Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, pod č. 
ASMdpS-1-202/2016 zo dňa 17.02.2016 

- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Oddelenie telekomunikačných služieb, 
pod č. CPZA-OTS-2016/003867-014 zo dňa 27.01.2016 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 484/2016/MH zo dňa 29.01.2016 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4600021618 zo dňa 10.02.2016 
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., pod č. TD/4380/PP/Hn/2016 zo dňa 

03.02.2016 
- Veřejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, pod č. 260/2016 zo dňa 25.05.2016 
- FIN.MOS., a.s., pod č. PL/2016/1 zo dňa 04.05.2016 
- FIN.MOS., a.s., pod č. PL/2016 0616 zo dňa 06.06.2016 
- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611605983 zo dňa 07.03.2016 
- 02 Slovakia, s.r.o., zo dňa 02.05.2016 
- Michlovský s.r.o. - servis optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s., UC 2 -

údržbové centrum Banská Bystrica, pod č. BB-0357/2016 zo dňa 24.021.2016 
- Profi net, s.r.o. zo dňa 19.02.2016 
- LiptovNet a.s. pod č. JP-VY-20160428 zo dňa 28.04.2016 
- Alconet, s.r.o. zo dňa 29.01.2016 
- LMT, a.s. pod č. LMT 2016/038-JT zo dňa 02.05.2016 
- Slovanet, a.s., zo dňa 05.05.2016 
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o., zo dňa 03.05.2016 
- Mikotel, s.r.o. zo dňa 28.04.2016 
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- Fibris, s.r.o., zo dňa 11.05.2016 
- SWAN, a. s., pod č. ž-SWAN-4008/2016 zo dňa 12.05.2016 
- Kabelkon Slovakia, s.r.o. zo dňa 14.03.2014 
- Vares, s.r.o., zo dňa 28.04.2016 
- Energotel, a.s., pod č. ET/MM16/99 zo dňa 02.02.2016 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- neboli uplatněné 

Odóvodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal předložený návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hl'adísk uvedených v ustanoveniach uvedených v 
§ 37 stavebného zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením 
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva 
a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spíňa požiadavky stanovené v 
§ 43d a 43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, vyhlášku 532/2002 Z. z. 
a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 06.04.2016 stavebný úrad obdržal od navrhovatefa spoločnosti IMAFEX, spol. s 
r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 396 567 návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby stavby „Veřejná telekomunikačná optická sieť - Central -
obchodné centrum Liptovský Mikuláš - Kuzmányho", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch 
pare. č. liniová stavba (KN-C 175, KN-C 6587/1, KN-C 6553/5 (KN-E 6553), KN-C 202/2, 
KN-C 222/19, KN-C 222/17, KN-C 222/7, KN-C 222/3, KN-C 222/12, KN-C 245, KN-C 
241/1, KN-C 241/2, KN-C 286/9, KN-C 286/13) v k. ú. Liptovský Mikuláš. NakoFko 
předložený návrh neposkytoval dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a dňa 
20.04.2016 stavebný úrad vyzval navrhovatel'a v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) na doplnenie 
podania, stavebný úrad konanie prerušil. Po doplnění podania dňa 06.06.2016 stavebný úrad 
formou veřej nej vyhlášky oznámil začatie územného konania a nariadil ústné pojednávanie 
amiestne zisťovanie na 08.07.2016. Po ústnom konaní a doložení všetkých požadovaných 
dokladov a stanovísk stavebný úrad v predmetnej veci vydal rozhodnutie. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
územného rozhodnutia. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platným ÚPN města Liptovský 
Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 
115/2010 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 
01.01.2011 v znění zmien adoplnkov. Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní 
nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby a zistil, že jej umiestnenie 
zodpovedá hfadiskám starostlivosti o životné prostredie a zodpovedá požiadavkám na 
ochranu zdravia a života 1'udí. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 7123, výpisom z listu 
vlastníctva č. 8100, výpisom z listu vlastníctva č. 4360 a výpisom z listu vlastníctva č. 649 zo 
dňa 04.04.2016 a výpisom z listu vlastníctva č. 4410 zo dňa 08.07.2016 vyhotovenými 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom a bolo doložené súhlasnými 
stanoviskami vlastníkov předmětných nehnutefností so stavbou. 
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Poučenie: 
PodFa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podfa § 54 zákona o správnom konaní sa 
podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš cestou 
Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor 
výstavby abytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní 
všetkých opravných prostriedkov preskúmatel'né súdom. 

Správný poplatok: vzmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov 
Položka 59 písm. „a" ods. 2 v hodnotě 100,- EUR bol uhradený v pokladní města Liptovský 
Mikuláš. 

Doručuje sa 
- IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- 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 povahu verejnej vyhlášky podl'a § 42 ods. 2 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorších predpisov 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 zveřejněné aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

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 pofnohospodárstva, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

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

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

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krizového riadenia, Námestie osloboditefov 1, 
031 41 Liptovský Mikuláš 
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- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Hygiena životného prostredia, Štúrova 36, 031 
80 Liptovský Mikuláš 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika 
rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina 

- 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, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
- 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 

- Veřej noprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
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