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

Číslo: MsU/URaSP 2016/05469-03/MIC V Liptovskom Mikuláši 24.10.2016 
Vybavuje Ing. A. Michálková 
Tel. 044/5565345 
E-mail: andrea.michalkova@mikulas.sk 

Vec: Mária Matějková, Rosina 364, 013 22 Rosina v zastúpení EUB, s.r.o., Pavol Kubáň, 
Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš - žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Stošice - Roveň za železnicou - Veřejné osvetlenie" 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník Mária Matějková, Rosina 364, 013 22 Rosina v zastúpení EUB, s.r.o., 
Pavol Kubáň, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 15.08.2016 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stošice - Roveň za železnicou - Veřejné 
osvetlenie" - liniová stavba, ktorá má byť umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 1098/5, 
755/7 v k. ú. Okoličné. 

Město Lipt. Mikuláš, zastúpené primátorom města ako příslušný stavebný úrad podťa 
§117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku ( stavebný zákon ) 
v znění neskoršíeh 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 abývanie, 
prerokoval žiadosť stavebníka apodťa § 62 a § 63 stavebného zákona a po preskúmaní 
žiadosti rozhodol takto: 

Stavba „Stošice - Roveň za železnicou - Veřejné osvetlenie" - liniová stavba, ktorá 
má byť umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 1098/5, 755/7 v k. ú. Okoličné v k. ú. sa 
podťa § 66, ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. ( stavebného zákona) 

p o v o l ' u j e  

Popis stavby: 
Jedná sa o návrh sústavy veřejného osvetlenia pre novů ulicu v meste Liptovský Mikuláš, časť 
Stošice - kde sú obytné domy aj domy vo výstavbě. Nová sústava spočívá vo vybudovaní 
nových osvetťovacích stažiarov, na ktorých budú umiestnené LED svietidlá. Súčasťou je aj 
výstavba nového rozvádzača veřejného osvetlenia, zktorého budú napájané dve vetvy 
osvetťovacej sústavy. Rozvádzač veřejného osvetlenia sa napojí z existujúcej skrine PRIS č. 
1030. 
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Objektová skladba: / v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia / 
® Inžini erske obj ekty 

SO-Ol Veřejné osvetlenie 

Projektová dokumentáciu vypracovali: 
- Pavol Kubáň, elektrotechnik specialista cert. číslo 017/2/2015 EZ P El,A 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 

Umiestnenie stavby „ Veřejné osvetlenie" bude realizované podFa rozhodnutia 
o umiestnení stavby vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/02903-
03/MIC zo dňa 06.07.2016. 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: 
napojenie na rozvodné siete: 
- Veřejné osvetlenie - Napájacím bodom pre osvetFovacie stožiare bude nový rozvádzač 

typu RVO F 16A PO F403. Rozvádzač sa napojí z existujúcej skrine PRIS č. 1030 
z vývodu č. 3, v ktorom sa osadia poistky PNA 000 20 A. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podFa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

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

- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 

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

- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
- Spósob uskutočňovania: dodávateFsky. 
- 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. 

- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby a 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 architektúry: 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. 
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuFu na viditeFnom mieste pri 

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude 
stavbu uskutečňovat' a ktorý orgán a kedy stavbu povolil. 

- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu. V případe záběru 
veřejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas město Liptovský Mikuláš, 
útvar cestnej dopravy, PK a VP. 

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

- Odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo 
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k zamokreniu susedných pozemkov a nehnutePností. 
- 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 Okresnému úřadu Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH. 

- 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. 

- Dodržať podmienky Železnic Slovenskei republiky. Bratislava, generálne riaditePstvo. 
odbor expertízy: Železnic Slovenskei republiky. Bratislava, oblastné riaditePstvo Žilina, 
sekcia elektrotechniky a energetiky a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoia Slovenskei republiky, sekcia železničnei dopravy a dráh. 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: 
Město Liptovský Mikuláš, městský úrad, odbor životného prostredia a dopravy, 
oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, vo 
vyjádření pod č. ŽPD-2016/02418-002/POR zo dňa 04.03.2016 súhlasí s vydáním 
stavebného povolenia pre stavebníka. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina vzáváznom stanovisku č. KPUZA-2016/9435-
2/25933/FUR zo dňa 11.04.2016 konštatuje: K predmetnej stavbě Krajský pamiatkový 

úrad Žilina požaduje do územného rozhodnutia a stavebného povolenia zapracovat' 
nasledovné: 
Krajský pamiatkový úrad Žilina požaduje dodržať podmienky rozhodnutia č. ZA- 11/0698-

03/FUR zo dňa 13.06.2011 ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 11.7.2011 o 
nevyhnutnosti vykonat' záchranný archeologický výskům na prístupovei komunikácii. v 
ktorej rozsahu sa nachádza aj predmetná stavba veřejného osvetlenia. Rozhodnutie 
Krajského pamiatkového úřadu Žilina bolo následne zapracované do rozhodnutia města 
Liptovský Mikuláš č. ÚRaSP 2012/02997 -03/Zt zo dňa 15.10.2012. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjádření č. OU-LM-OSZP-2016/003011-
002-MA zo dňa 14.03.2016 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 odo vzdat' 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. 
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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-2015/11133-002-VIT zo dňa 07.12.2015, nemá námietky 
voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre výstavbu nového 
veřejného osvetlenia, na základe předloženého projektu vypracovaného Pavolom 
Kubáňom, elektrotechnik specialista, Liptovský Mikuláš, 11/2015, pre investora Mária 
Matějková, Rosina 364, Rosina. 
Predmetná liniová stavba sa nachádza v extraviláne města Liptovský Mikuláš, časť Stošice, k. 
ú. Okoličné na území, kde platí podl'a zákona č.543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny v 
znp. prvý stupeň územnej ochrany. Predmetná lokalita nie je súčasťou chráněného vtáčieho 
územia ani územia európskeho významu. 
V zmysle § 103 ods,7 zákona č.543/2002 z.z. o ochraně prírody a krajiny v znění neskorších 
predpisov sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatněné v konaniach uvedených v § 9 
ods.l písm. a) až í) považuje za závazné stanovisko. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej vodnej správy vo vyjádření č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/011135-02/Vr zo dňa 
18.11.2015 oznamujeme, že nemáme námietky voči realizácii stavby. 

v v > 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné riaditel'stvo Žilina, vo vyjádření č. 
410/2016-SŽTS/107/2a.l5 zo dňa 19.09.2016: záujmovom území, ŽSR OR Žilina, eviduje 
trasu podzemného káblového vedenia. Vedenie bolo na základe objednávky vytýčené a jeho 
vzdialenosť upravená, pre dodržanie ochranného pásma VN 6kV vedeniu. Podmienky 
ochrany boli uvedené v predchádzajúcom vyjádření od Sekcie EE (14- 152/2016/SEE-TO/2a. 
15). 
V súvislosti so stavebnou činnosťou v OPD. je potřebný súhlas od špeciálneho stavebného 
úřadu, ktorvm je Ministeistvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoia SR. Sekcia 
železničnei dopravy a dráh. Odbor dráhový stavebný úrad. Námestie Slobody č.6. 810 05 
Bratislava a to na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od Odboru 420 GR ŽSR Bratislava. 
ŽSR OR Žilina, nemá pripomienkv pre zriadenie tohto veřejného osvetlenia. 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné riaditel'stvo Žilina, sekcia 
elektrotechniky a energetiky, v stanovisku č. 14-152/2016/SEE-TO/2a.l5 zo dňa 05.05.2016: 
ŽSR OR Žilina Sekcia elektrotechniky a energetiky Vrútky k predloženej žiadosti o 
stanovisko k hore uvedenej PD stavby veřejného osvetlenia v k.ú.: Okoličné. vpravo na trati 
Košice - Žilina cca v žkm: 252,650 - 252,950 v bližšie neurčenej vzdialenosti od osi krajnej 
kol'aje v ochrannom pásme ŽSR, sa nachádza podzemně káblové vedenie VN 6kV, ktoré 
slúži pre napájanie rozvodu zabezpečovacieho zariadenia. Jestvujúce podzemně káblové 
vedenie VN 6kV bolo orientačně zakreslené do přiložených příloh. 
Na základe tejto skutočností, máme nasledovné pripomienky: 
-požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných 
elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, 
skládky, vysádzať trvalé porasty a používat' osobitne ťažké mechanizmy. 
-požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných 
elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávat' bez predchádzajúceho 
súhlasu prevádzkovatďa elektrických vedení zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli 
ohrozit' elektrické vedenia, spoFahlivosť a bezpečnost' prevádzky, připadne sťažiť přístup k 
elektrickým vedeniam. 
-na existujúce podzemně vedenie požadujeme dodržať ZZ č.251/2012, ochranné pásmo 
vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
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stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie 
od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napatí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej 
regulačnej a zabezpečovacej techniky. 
-požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhách 513/2009 §3 čl.3a - od vonkajšieho okraja 
telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak 
ide o železničnú dráhu dodržať vzdialenosť 3 metre. 
-požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhách 513/2009 §4 čl.l - V obvode dráhy je 
zakázané vysádzať stromy a kry a umiestňovať stavby, reklamné, propagačně 
a informačně zariadenia, konštrukcie a predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou dráhy ani s 
dopravou na dráhe. 
-požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhách 513/2009 §4 čl.2 - v obvode dráhy možno 
umiestňovať len súčasti dráhy a vykonávat' činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou dráhy, najma 
údržbu telesa dráhy a obvodu dráhy, s dopravou na dráhe alebo s výkonom štátneho dozoru, 
ako aj uskutečňovat' záchranné práce a odstraňovat' následky nehod a mimoriadnych událostí, 
ktoré ohrozujú prevádzku dráhy alebo bezpečnost' a plynulost' dopravy na dráhe. 
-pred začatím stavebných prác požadujeme přesné vytýčenie týchto sietí, případné 
realizovanie dozoru pri výkopových prácach, ktoré je možné si objednat' na hore uvedenej 
adrese. 
-z dóvodu umiestnenia VN 6kV kábla ŽSR (cca od 30 - 31m od osi kofaje) s plánovanou 
polohou veřejného osvetlenia je potřebné upravit' jeho polohu minimálně na vzdialenosť cca 
35m (podfa přílohy) od osi krajnej kofaje (přesná hodnota bude jasná po vytýčení vedenia). 
V případe, že trasa veřejného osvetlenia nemóže byť upravená trváme na přeložení VN 
vedenia 6kV na pozemky ŽSR na náklady investora stavby podfa vyhotovenej a odsúhlasenej 
projektovej dokumentácie (PD), ktorú móže vypracovat' projektant s oprávněním projektovat' 
na ŽSR. 
-po zvážení investora a projektanta, prípadnom zvolaní miestneho šetrenia, požadujeme 
oznámit' výsledné stanovisko ku konečnej trase veřejného osvetlenia potřebného pre 
osvetlenie lokality IBV Nové Stošice na ŽSR, Sekciu EE Vrútky (respektive dodanie 
upravenej PD na schválenie). 
Pri dodržaní uvedených pripomienok súhlasíme s realizáciou stavby. 
Stanovisko Sekcie EE Vrútky nenahrádza súhrnné stanovisko OR Žilina. 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálny riaditel'stvo, odbor expertízy, pod 
č. 20592/2016/0420-009 zo dňa 21.09.2016: 
Odbor expertízy GR ŽSR, (zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných 
konaniach), ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č 
50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších 
predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov podfa zákona č.479/2005, na základe 
žiadosti navrhovatefa: Mária Matějková, Rosina v zastúpení EUB, s. r. o. Liptovský Mikuláš, 
(doručená na O 420 GR ŽSR z OR Žilina, listom č. j, 410/2016-SŽTS/107/2a,15 zo dňa 
19.9.2016), vydává súhrnné stanovisko ku stavbě sčasti v ochrannom pásme dráhy pre stavbu 
„Stošice - Roveň za železnicou - Veřejné osvetlenie". 
Předložená dokumentácia rieši realizáciu sústavy veřejného osvetlenia pre novů ulicu v k. ú. 
Okoličné, časť Stošice, na pozemku pare č 1098/5, 755/7 s trasou veřejného osvetlenia 
situovanou sčasti do ochranného pásma dráhy vpravo od žel. tratě Košice - Žilina v žkm 
252,600 - 252,950 vo vzdialenosti min 35,lm od osi krajnej kofaje (vzdialenosť medzi 
vytýčenými vedeniami bude min 4,75m). Riešenie stavby je uvedené v projektovej 
dokumentácii Po oboznámení sa s předloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky 
k realizácií stavby a súhlasíme s vydáním stavebného povolenia pre uvedenú stavbu za týchto 
podmienok: 
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1. Respektovat' ochr. pásma trás káblov ŽSR (6 kV) v správě ŽSR - OR Žilina, SEE Vrátky 
od vytýčenej polohy (v zmysle vyjadrenia Sekcie EE, 14-152/2016/SEE-TO/2a. 15) 
- stavbu prispósobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený 
nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy. 
2. Stavebník je povinný realizovat' stavbu a vykonat' opatrenia, aby nebola ohrozená a 
narušená kol'ajová prevádzka 
3. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečit', aby stavba 
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby 
dráhy . 
4. ŽSR nezodpovedajú za případné poruchy stavby a škody pri jej výstavbě a prevádzke 
spósobené železničnou prevádzkou. 
5. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme 
skladovat' mimo pozemku ŽSR. Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDVRR SR 
Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie 
súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pod č. 
24611/2016-C342-SZDD/64155 zo dňa 13.10.2016: MDVRR SR ako orgán verejnej správy 
vo veciach dráh podl'a §101 písm. a) zákona 513/2009 Z.z. o dráhách v znění neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o dráhách) a zároveň ako dotknutý orgán podl'a § 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 Žb. 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 objektu predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej 
realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky: 

1. K územnému konaniu nemáme pripomienky. 
2. 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. 

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

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

5. Stavba v OPD musí vyhovovat' všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 
6. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane póvodného stavu. 
7. Stavebníčka je povinná dodržať podmienky stanovené v závaznom stanovisku ŽSR -

GR, Klemensova 8, Bratislava č.20592/2016/0420-009 zo dňa 21.09.2016. 
8. Vlastník (uživatel') stavby je povinný stavbu udržiavať a prisposobovať pravidlám 

technickej prevádzky železnic a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a 
tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 

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

10. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania. 
Toto stanovisko je pre správný orgán v konaní podFa stavebného zákona závazné a 

nahrádza stanovisko MDVRR SR aj pre následné konania správného orgánu o 
predmetnej stavbě podl'a stavebného zákona za předpokladu, že nedojde k zmene 
priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD. 
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pod č. 
23651/2016-C342-SŽDD/59478 zo dňa 22.09.2016 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len 
MDVRR SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podl'a §101 písm. a) zákona č. 
513/2009 Z.z. o dráhách v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhách") a 
zároveň ako dotknutý orgán podl'a § 102 ods. 1 písm. ab) 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 zmien a doplnkov v 
súlade s § 140b stavebného zákona vydává stanovisko: 

1. MDVRR SR ako dráhový stavebný úrad na menovanú stavbu vydal závazné 
stanovisko pod č.j, 16439/2016- C342- SŽDD/37173 zo dňa 08. 06. 2016. Toto 
stanovisko platí za předpokladu, že nedojde k změnám v objektovej skladbě stavby a 
jej umiestnenia v ochrannom pásme dráhy (ďalej len OPD). 

2. Takýto súhlas (vydaný formou závazného stanoviska) vzmysle § 140b, ods. 1 
stavebného zákona je pre správný orgán v konaní podl'a stavebného zákona závazný. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pod č. 
16439/2016-C342-SŽDD/37173 zo dňa 08.06.2016: Stavba je umiestnená na parcelách KN-
C 755/7, 1098/5 v k. ú, Okoličné vo vlastníctve žiadatefky a má byť zriadená v OPD 
železničnej tratě železničnej tratě Košice - Žilina od žkm 252,600 po žkm 252,950 v 
minimálnej vzdialenosti cca 33,0 m od osi krajnej kol'aje. 
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 vvkonávanie 
činnosti v ochrannom pásme dráhy. 
MDVRR SR súhlasí so zriadením objektu 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.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, 
7.Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v záváznom stanovisku ŽSR - GR, 
Klemensova 8, Bratislava č. 20592/2016/0420-002 zo dňa 17.05.2016. 
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. 
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Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. Žilina vo vyjádření č. 7103000-16-A-0115 
zo dňa 07.04.2016 predkladajú následovně stanovisko: súhlasí bez pripomienok 

Slovák Telekom, a.s., vo vyjádření č. 6611606870 zo dňa 12.10.2016 - dojde do styku so 
sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 
Slovák Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 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 
parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní 
povinnost' podl'a nasledujúceho bodu. 
-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. 
r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním 
projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a s. na stanovenie 
konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK 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 žiadatďa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka společnosti Slovák Telekom, a s a 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 Varní 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 žiadatďa zabezpečit' nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

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

- V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek 
dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník 
povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a s a DIGI 
SLOVAKIA, s. r.o. na povrchu terénu. Vzhťadom k tomu, že na Vašom záujmovom území 
sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateťov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateťa na povinnost' 
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateFov týchto zariadení. 
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- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. 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 ohl'adu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria přílohu tohto 
vyjadrenia. 

- Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 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' nehnutePnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú 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, jev kolízii so SEK Slovák 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, je stavebník po konzultách so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečit': 

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

Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
V lokalitě predmetu Vašej žiadosti je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s přeložením sietí 
(alebo vybudováním telekomunikačnej přípojky) iba zmluvný partner Ján Potančok, 
teletandem@mail t-com.sk, 0903409880 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 
róznou funkčnosťou. 
-Pri akýchkoFvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu, 

PreukázateFné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho 
ochranu stanovené 

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu 

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

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoFvek ohrozeniu, 
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
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zariadenia 
Zhutneme zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním) 
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dovodu, že spoločnost 

Slovák Telekom, a s a DIGI SLOVAKIA, s r o nezodpovedajú za změny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie tel. 
káblov je toto možné vykonat' len so súhlasom pověřeného zamestnanca ST. 

-V případe požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) je 
potřebné si podat' žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

-Žiadame dodržať platné předpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
plnom rozsahu. 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica v závaznom 
stanovisku č. ASMdpS-1-1699/2015 zo dňa 16.12.2015 konštatuje: súhlasí s vyššie 
uvedenou stavebnou akciou podl'a priloženej projektovej dokumentácie - 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 vydat' 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 spoločnost', a.s., vo vyjádření pod č. 5521/2015/MH zo dňa 
09.11.2015 súhlasíme s týmito pripomienkami: 
- Upozorňujeme, že v záujmovom území stavby je realizovaný veřejný vodovod a veřejná 
kanalizácia, ktorého investorom nie je LVS, a.s. Liptovský Mikuláš. 
-Pri výstavbě je potřebné dodržať ochranné pásmo tohto veřejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného 
okraj a potrubia na každú stranu. 
-Križovanie sietí s potrubím veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame realizovat' v 
zmysle platných STN. 
-Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame přizvat' zástupců našej 
spoločnosti. Kontakt - Ing. Hán tel. č. 0908 916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia v závaznom stanovisku pod 
č. OU-LM-OKR-2016/001665-045 zo dňa 11.04.2016 - nemá pripomienky a súhlasí 
s vydáním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Stošice-Roveň za 
železnicou - Veřejné osvetlenie". 

Imafex spol. s.r.o., vo vyjádření č. JK-VY-20160415 zo dňa 15.04.2016 konštatuje: v oblasti 
realizácie stavby sa nachádzajú chráničky pre pripravovanú optickú sieť. Sú vedené po druhej 
straně komunikácie ako veřejné osvetlenie. Ku každému pozemku vedie přípojka, ktorá je 
ukončená pri rozvodnej skrini. Preto v blízkosti našich prípojok žiadame práce vykonávat' 
ručně bez použitia mechanizmov. V případe poškodenia chráničky třeba kontaktovat' nášho 
pracovníka na telefónnom čísle 0918 415 232 alebo 0905 193 895. 

Energotel, a.s., v stanovisku č. ET/MM15/1136 zo dňa 06.11.2015 následovně stanovisko: 
zasahuje podzemné telekomunikačně vedenia v správě Stredoslovenská energetika, a.s., 

http://www.telekom.sk
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Žilina, a Energotel, a.s., Bratislava, ktoré sme zakreslili informativně do priloženej 
dokumentácie. Pre přesné zameranie podzemného TKZ požiadajte o vytýčenie, resp. pred 
zahájením výkopových prác. 

K návrhu sa vyjádřili: 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2016/003011-002-MA zo dňa 
14.03.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/011135-02/Vr zo dňa 18.11.2015 

- 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-2015/11133-002-VIT zo dňa 07.12.2015 

- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. 
ORHZ-LM1-727/2015 zo dňa 12.11.2015 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pod č. 
16439/2016-C342-SŽDD/37173 zo dňa 08.06.2016 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pod č. 
23651/2016-C342-SŽDD/59478 zo dňa 22.09.2016 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pod č. 
24611/2016-C342-SŽDD/64155 zo dňa 13.10.2016 

- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálny riaditefstvo, odbor expertízy, pod č. 
20592/2016/0420-009 zo dňa 21.09.2016 

- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné riaditefstvo Žilina, sekcia 
elektrotechniky a energetiky, v stanovisku č. 14-152/2016/SEE-TO/2a.l5 zo dňa 
05.05.2016 

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 7103000-16-A-0115 zo dňa 
07.04.2016 

- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611626870 zo dňa 12.10.2016 
- 02 Slovakia, s.r.o., zo dňa 6.11. 2015 
- Orange Slovensko a.s., BB -2121/2015 zo dňa 13.11.2015 
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pod č. TD/70594/PP/Hn/2015 zo dňa 08.12.2015 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 5521/2015/MH zo dňa 09.11.2015 
- Energotel a.s., pod č. ET/MM15/1136 zo dňa 06.11.2015 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2016/9435-2/25933/FUR zo dňa 

11.04.2016 
- Město Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 

priestranstiev, Útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev 
pod č. ŽPD-2016/02418-002/POR zo dňa 04.03.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia v záváznom stanovisku pod 
- č. OU-LM-OKR-2016/001665-045 zo dňa 11.04.2016 
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o. zo dňa 10.11.2015 
- PROFI-NET s.r.o. zo dňa 14.04.2016 
- LiptovNet, a.s., pod č. JP-VY-20160503-2 zo dňa 03.05.2016 
- IMAFEX, spol. s r.o., pod č. JP-VY-20160415 zo dňa 15.04.2016 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod č. 

ASMdpS-1-1699/2015 zo dňa 16.12.2015 
- Alconet, s.r.o., zo dňa 14.04.2016 
- FIN.M.O.S., a.s., zo dňa 22.09.2016 
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Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' 
vzmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch 
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá. 

Ukončenie stavby oznámit' stavebnému úřadu a požiadať s příslušnými dokladmi 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakol'ko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia 
§ 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebné povolenie 
je v zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné aj pre právnych nástupcov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné riaditeťstvo, sekcia 

elelktrotechniky a energetiky, vo vyjádření pod č. 14-152/2016/SEE-TO/2a. 15 zo dňa 
05.05.2016 určili pripomienky, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti. Uvedeným 
pripomienkam sa vyhovuje. 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditel'stvo, odbor expertízy 

v súhrnnom stanovisku pod č. 20592/2016/0420-009 zo dňa 21.09.2016 súhlasia 
s vydáním stavebného povolenia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok, ktoré sú 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Uvedeným podmienkam sa vyhovuje. 

- Pripomienkam a požiadavkám sa vyhovuje v plnom rozsahu. 

Odóvodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 

stavebné povolenie z hťadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov, prejednal ju 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva 
a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v 
§ 43d a 43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z. 
a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 15.08.2016 stavebný úrad obdržal žiadosť o stavebné povolenie na „Stošice -
Roveň za železnicou - Veřejné osvetlenie " od žiadateFa Mária Matějková, Rosina 364, 013 
22 Rosina v zastúpení EUB, s.r.o., Pavol Kubáň, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský 
Mikuláš. Dňa 12.09.2016 stavebný úrad oznámil začatie konania a upustil od miestneho 
zisťovania aj od ústného pojednávania, nakol'ko sú mu poměry v danej lokalitě dostatočne 
známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stanovil 
lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania na vznesenie pripomienok. 
Nakoťko ku konaniu boli doložené všetky potřebné stanoviská dotknutých orgánov stavebný 
úrad vydal v predmetnej veci stavebné povolenie. 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné riaditefstvo vo vyjádření pod č. 
14-152/2016/SEE-TO/2a. 15 zo dňa 05.05.2016 určili pripomienky, ktoré sú uvedené vo 
výrokovej časti (ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov). 
Uvedeným pripomienkam sa vyhovuje. 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeťstvo, odbor expertízy 
v súhrnnom stanovisku pod č. 20592/2016/0420-009 zo dňa 21.09.2016 súhlasia s vydáním 
stavebného povolenia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok, ktoré sú uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. Uvedeným podmienkam sa vyhovuje. 
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Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN SÚ města Liptovský Mikuláš. 
Podl'a platného územného plánu 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 a doplnkov sa navrhovaná 
stavba nachádza v urbanistickom bloku „ obytné územie s převahou bytových domov ". 
Stavba je v súlade s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš. 

Umiestnenie stavby „ Veřejné osvetlenie" bude realizované podl'a rozhodnutia 
o umiestnení stavby vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/02903-
03/MIC zo dňa 06.07.2016. 

Správný poplatok : v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov 
Položka 60 písm. „g": 100,- eur bol uhradený bynkovým prevodom na účet města Liptovský 
Mikuláš. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 1805 vyhotoveným 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 07.09.2016. 

Poučenie: 
Podl'a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 zákona o správnom konaní sa 
podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš cestou 

v 

Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Stúrova 
1989/41 vLiptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby 
abytovej politiky, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní 
všetkých oprávněných prostriedkov preskúmateFné súdom. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města Liptovský Mikuláš 

Doručuje sa 
EUB, s.r.o., Pavol Kubáň, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Pavol Kubáň, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš - projektant 

Vlastníci susedných nehnutel'ností - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podI'a § 61 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 den 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. 
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Na vedomie 
Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditerstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 
61 Bratislava 
Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditel'stvo Žilina, ul. l.mája 34, 010 01 Žilina 
Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditefstvo Žilina, sekcia elektrotechniky 
a energetiky, ul. 1. ČSL. Brigády 46, 038 61 Vrútky 
Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, městský úrad, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie 
cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev 
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 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 ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Liptovský 
Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina 
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 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

Vyvesené dňa: 27 A/016 Zvesené dňa: !.1.±M 

Oznámené iným spósobom (akým) dňa: .^..5! 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD A 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKOLÁŠ 
0 - 1  
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