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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/05611-O5IMIC V Liptovskom Mikuláši: 20.01.2017
\‘ybavuje lngÁ. Michalková
Tel. 044/5565345

Verejná vyhláška

Vec: AGRIA Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej,
ICO 00195669 zastúpená Mgr. Stanislavom Stúrikom, Dr.STURDO s.r.o.,
J.Martáka 3799/14, 036 08 Martin — návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni
stavby „IBV Nové Stošice — vysokonapäťová JVN/ prípojka a nizkonapäťové INN!
rozvody“ — liniová stavba

ROZHODNUTIE

Navrbovateľ AGIUA Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej 126, 032 04
Liptovský Ondrej, ICO 00195669 zastúpená Mgr. Stanislavom Stúrikom, Dr.STURDO
s.r.o., J.Martáka 3799/14,03608 Martin, podal dňa 24.08.2016 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „18V Nové Stošice — vysokonapüťová RN/ prípojka
a nízkonapät‘ové INN! rozvody“ — liniová stavba, umiestnenie trafostanice na pozemku
parc.č. icq-c 754, v katastrálnom území Okoličné. mestská čast‘ Stošice.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad v zastúpení primátorom mesta
podľa 117 zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon ) v znení neskoršich predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 5 písm.
„ a “ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie, prerokoval žiadosť stavebníka a podľa s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi
postupom podl‘a 36 stavebného zákona a posúdil návrh postupom podľa 37 stavebného
zákona.

Na základe výsledkov tohto konania podľa * 39 a 39a ods. I zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„18V Nové Stošice — vysokonapäťová /VN/ prípojka a uízkonapäťové INN!
rozvody“ — liniová stavba, ktorá sa bude nachádzaf na pozemkoch parc. Č. KN—C 1097/18,
1097/61, 1097i27, 1098/1 (KN-E 2683, 2684, 2685), KN—C 1098/5, 1098/6 (KN—E 2686,
2687), KN—C 754, KN—C 755/3 (KN-E 2788) a umiestnenie trafostanice na pozemku parc.č.
KN-C 754, v katastrátnom území Okoličné tak, ako je to zakreslené v situaČnom výkrese.
klorýje grafickou prílohou tohto rozhodnutia.

Popis stavby:
Projekt rieši umiestnenie VN prípojky a NN rozvodov pre individuálnu výstavbu

rodiimých domov IBV Nové Stošice v k.ú. Okoličné. Rieši bod napojenia VN, pre novú
transformátorovú stanicu, trasovanie VN pripojky, umiestnenie transformátora, trasovanie NN
rozvodov a umiestnenie bodov pripojenia pre budúce napojenie novostavieb RD na elektrickú
energiu.
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Objektová skladba: / v zmysle projektovej dokumentácie. ktorá tvorí súčasť rozbodnutia /

• Inžinierske objekty
SO 01 IBV Nové Stošicc — vysokonapät‘ová NN/ prípojka a nízkonapäťové ÍNN/

rozvody

Spůsob doterajšieho v užitia pozemkov
- ostatně plochy, orná póda. zastavané plochy a nádvoria,

Súhlas na vyňatie pödy z PPF:
K stavebnému konaniu predložiť vyjadrenie z Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

pozemkový a lesný odbor.

Pre umicstnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky

- polohové a výškové umiestnenie stavby
Urniestnenie stavby „18V Nové Stošice — vysokonapät‘ová WN/ prípojka

a nízkonapät‘ové INN! rozvody“ bude realizované podľa zakreslenia v situačnorn výkrese

Č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

- napojenic na rozvodné siete:
Z existujúceho stlpa. ktorý je urniestnený na pozemku parc.č. KN-C 755/3 (KN-E 2788)

bude vedené nové vzdušné vedenie do novej trafostanice, ktorá bude umiestnená na

pozemku parc. č. KN-C 754, z nej bude vedené podzemné káblové vedenie ukončené

skriňami SR.

Požhnlavky vyplývajůce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

- Križovanie. resp. súbehy s inžinierskymi sieťami budú riešené v zmysle priestorovej

normy STN 73 6005 a súvisiacich predpisov.
- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadat‘ o vytýčenie všetkých podzemných

inžinierskych sietí. ktoré můžu byt‘ predmetnou stavbou dotknuté.
- V prípade spósobenia škody na súkromnom vlastníctve mých osób túto uhradiť‘ podl‘a

platných právnych predpisov a všetky novo vzniknuté škody uviest‘ do póvodného stavu.

- Dodržať príslušné bezpečnostně predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác,

vrátane zabezpečenia pešieho pristupu k jednotlivým nehnutel‘nostiam.

- Dodržať rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena, ktorá

móže mať vplyv na rozvoj územia a okoLité životné prostredie nesmie byt‘ vykonaná bez

predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.

Požiadavky vyplývajúce z chráncných území alebo ochranných pásiem:
- Dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.
- V zmysle 43 zákona č. 25 1/2012 Z. Z .0 energetike je ochranné pásmo vonkajšieho

podzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od
krajného kábla. Táto vzdialenosťje I m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej,

regulaČnej a zabezpeČovacej techniky a 3 m pri napätí nad 110 kV.

Požiadavky vyplývajúce Zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo

vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-20 I 6t1 0114-002-Ku zo dňa 23.09.2016 nemá pripomienky
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voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povalenia pre stavbu ‚.Vysokonapäťová

(VN) pripojka a nízkonapäťové (NN) rozvody“ v kú. Okoličné, na základe predloženého

projektu vypracovaného Ing. Miroslav Lakota, Lipt Peter, 08/20 16 pre investora Agria

Liptovský Ondrej, a.s.Navrhovaná liniová stavba sa bude nachádzaf na parcelách č. KN-C

754, 755/3, 1097/18. 1098/1,5,6, (zastavané plochy a nádvoria) v k.ú. Okoličné, v

intraviláne a extraviláne m.č. Okoličné, mesta Liptovský Mikuláš, Na území platí podľa

zákona č,543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znp. prvý stupeň územnej ochrany.

Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prirody a krajiny správny orgán

požaduje:
— počas rea[izácie stavby používat‘ mechanizmy v dobrom technickom stave s ciefom

zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia
— v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ieh vsiaknutia do

vody, pĎdy a horninového prostredia
— všetky vzniknuté odpady likvidovat‘ v zmysle platnej legislativy a po ukončení prác

uviesť terén do póvodného stavu
— pripadný nevyhnutný výrub riešiť v zmysle *-u 47 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane

prírody a krajiny v mp.

Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek

SSOH, vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2016/010115-002-MA zo dňa 22.09.2016

súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
— S odpadmi. ktoré budú vznikať počas realizácic stavby, sa bude nakíadat‘ v súlade

s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou

dokumentáciou.
— Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
— Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdat‘ len oprávnenej

osobe v zmysle ‚. zákona o odpadoch “ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie

pred zneškodnením. Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ priestor na dočasné

zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečit‘ ho zbemou nádobou ( napr.

veľkoobjemový kontajner ) na vzniknutý odpad, prípadne mým vhodným spósobom,

ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS,
vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2016/010113-2/Li zo dňa 23.09.2016 z hľadiska

vodohospodárskeho s realizáciou stavby súhlasíme. Zároveň Vás upozorňujeme, že na
zriadenie novej trafostajice bude potrebné požiadať orgáii štátnej vodnej správy o vydanie

súhlasu v súlade s * 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Regionálny úrad vcrcjného zdravotnictva Liptovský Mikuláš v záväznom stanovisku č.
2016/01722-02/367/Dr.Chobotová zo dňa 03.10.2016 súhlasi s návrhom. Pri vykonávaní
elektromontážnych prác budú dodržiavané platné bezpečnostně predpisy.

ENERGOTEL, a.s. vo vyjadrení pod č. ET/MMI6/1056 zo dňa 26.09.2016 konštatuje:
zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a. s.,
Zilina. a Energotel, a. s., Bratislava. ktoré sme zakreslili informatívne do priloženej
situácie. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom 68 zákona
č.351/201 I Z.z. Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré treba objednať
vopred 14 dní na t.č. vo vyjadrení. V pripade že počas výstavby je potrebné preložiť, znížit‘
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alebo zvýšit‘ krytie vedeniaje toto možné vykonat‘ len so súhlasom správcu sjetí kde na túto
prekládkuje potrebná vyhotovená PD.
Žiadame dodržať platné predpisy pre priestorovú úpravu vedení podľa normy SIN 73 6005
v plnom rozsahu. Ďalej upozorňujeme žiadatel‘a o zákaze zriaďovania skládok materiálu na
telekomunikačných vedeniach. Toto vyjadrenie má platnost‘ 12 mesiacov.

Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditel‘stvo, odbor expertízy, Bratislava
v záväznom stanovisku pod č. 2354812016/0420-004 Zo dňa 09.11.2016 konštatuje:
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k
umiestneniu stavby a súhlasíme s vvdaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za
týchto podmienok:
1 .Prj ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splncné požiadavky uvedené
vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ZSR (OR Zilina SHM Zilina) pri
zabezpečovaní podkladov pre projektovanie a realizáciu stavby:
- v DSP riešiť pri styku (súbeh) v záujmovom území ochranu podzemných silnoprúdových
kábelových vedení (6 kV) v správe SEE Vrútky (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr.
pásma tras káblov ZSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné - prístupné). Trasu
navrhovaného NN vedenia odsúhlasiť správcom ZSR- OR Zitina, SEE Vrútky.
- stavbu prispósobif dráhovým predpisom a normám SIN EN tak, aby bol vylúčený
nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy
2.Prípadné zmeny stavby - objektu. alebo jeho situovania je potrebné vopred prejednať s
ZSR - OR Zilina.
3.Stavebník v stavebnom konaní preukáže mé právo k nehnutel‘nostiam ZSR navrhovaným
na výstavbu (uzatvorí so ZSR - SHM Zilina „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena“).
4. Konštrukcie a materiály stavby je potrebné navrhnút‘ tak, aby stavba:
- odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky
- nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení
- nenarušila železničné vedenia
5.Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia, je potrebné projekt predmetnej
stavby s územným rozhodnutím, kópiou tohoto stanoviska i s ďalšími dokladmi (vyjadrenia
správcov IS, uzavretie nájomného vzťahu k pozemku) predložiť na ZSR - OR Zilina,
Sekciu železničných tratí a stavieb, 50 žiadost‘ou o vydanie súhrnného stanoviska ZSR k
dokumentácii pre stavebné povolenie.
PD doložiť v rozsahu:
- technickú správu PD pre stavebné povolenie s popisom jej realizácie v ochrannom

pásme dráhy s popisom eliminácie možných nepriaznivých vplyvov dráhy na stavbu a
vplyvov stavby na dráhu

- prehľadnú situáciu stavby a situáciu umiestnenia časti stavby nachádzajúcej sa v OPD
so zakreslením všetkých objektov a inžinierskych sietí v mierke 1:500,1:1000 50

zakreslením obvodu dráhy, hraníc OPD a staničenia žel. Trate
- charakteristické rezy stavbou so zadokumentovaním priestorovej polohy dráhy

Železnice Slovenskej republiky, oblastně riaditcl‘stvo Žilina, sekcia elektrotechniky
a energetiky v stanovisku pod č. 14-346/2016/SSE-TO/2a.15 Zo dňa 28.09.20 16
konštatuje: ZSR OR Zilina Sekcia elektrotechniky a energetiky Vrútky k predloženej
žiadosti o stanovisko k PD hore uvedenej stavby pre účely územného rozhodnutia a
stavebného konania, na p.č.: 754. 755/3. 1097/18. 1098/1 1908/5, 1098/6v k.ú.: Okoličné.
vpravo na trati Košice - Zilina cca v žkm: 252,800 - 253,100 vo vzdialenosti cca 25m od
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osi krajnej koľaje (kvižovanie trasy kábla) v ochrannorn pásme ŽSR, sa nachádza podzemné
káblové vedenie VN 6kV, ktoré slúži pre napájanie rozvodu zabezpečovacieho zariadenia.
Na základe týchto skutočnosti. máme nasledovné priomienkv;
- požadujeme dodržať ZZ Č. 251/2012 v ochrannom pásme vonkajšíeh podzemných

elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie.
skládky, vysádzať trvalé porasty a používat‘ osobitne t‘ažké mechanizmy.

- požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných
elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávať bez
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrických vedení zemné práce a ind
činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenia. spoľahlivosť a bezpečnosť
prevádzky. prípadne sťažiť prístup k elektrickým vedeniam.

- na eXistujúce podzemné vedenie požadujeme dodržať ZZ č.251/2012, ochranné pásmo
vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 me/w pri napäti do 110 kV
vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

- požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach 5 13/2009 *4 čí. 1 - V obvode dráhy je
zakázané vysádzat‘ stromy a kry a umiestňovať stavby, reklamné, propagačně a
inforrnačné zariadenia. konštrukcie a predmetv. ktové nesúvisia s prevádzkou dráhy ani
s dopravou na dráhe.

- požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach 513/2009 *4 Čl. 2 - v obvode dráhy
možno umiestňovať len súčasti dráhy a vykonávať činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou
dráhy. najrnä údržbu telesa dráhy a obvodu dráhy. s dopravou na dráhe alebo s
výkonem štátneho dozoru, ako aj uskutoČňovaf záchranné práce a odstraňovať následky
nehód a mimoriadnvch udalostí. ktové ohrozujú prevádzku dráhy alebo bezpečnosť a
plynulosť dopravy na dráhe.

- z dbvodu kolizie NN káblových rozvodov $ VN 6kV káblom ZSR je potrebné
vypracovať realizačnú PD ich križovania podľa platných nenem. kde bude v technickej
správe presne spracovaný postup činností. Túto móže vypracovať projektant s
oprávnením projektovat‘ na ZSR (oprávnenie bez obmedzenia napätia - El). Priložená
PD - VN prípojky 22 kV, nic je vypracovaná projektantom s týmto oprávnením
(oprávnenie do 1000V - E2).

- pred zaČatírn stavebných prác je potrebné presné vytýčenie tohto VN 6kV podzemného
vedenia, pnipadné realizovanie dozoru pri výkopových prácach s objednaním jeho
vypnutia a zabezpečenia, ktové je možné si objednať na adrese: Sekcia EE Vrútky ul.
1.čsl brigády 46 vo Vrútkach 038 61. V objednávke je nutné uviesť splatnosť - 14 dni
odo dňa vystavenia faktúry.

- Pyj dodržaní uvedených pnipomienok súhlasime s realizáciou stavby.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovcnskej republiky, sekcia
železničnej dopravy a dráb v stanovisku pod č. 21134/2016-C342-SZDD/62929 ze dňa
10.10.2016 konštatuje: v znení neskorších prepisov v súlade s l4Ob stavebného zákona
vydáva toto závüzné stanovisko: súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy.
MDVRR SR súhlasí so zriadením objektu predmetnej stavby v OPD a zároveň pne jej
realizáciu a uživanie určuje úcto podmienky:
- K územnému konaniu nemáme pripomienky
- Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDVRR SR aje prílohou

tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmů byt‘ realizované bez predchádzajúceho
povolenia MDVRR SR.
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- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie
železničného telesa.

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

- Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiamym predpisom.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane póvodného stavu.
- Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD

prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy
(ZSR UR, Odbor expertízy, Klemensova 8. Bratislava) vrátane zistenia prípadnej
existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku.

- Vlastník (uživateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispósobovať pravidlám
technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a
tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu,

- Toto stanovisko nenahradzuje povo]enie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na
stavbe.

- Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.
- Toto stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a

nahrádza stanovisko MDVRR SR aj pre následné konania správneho orgánu o
predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedójde k zmene
priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD.

Stredoslovenská cnergcticka-Distribúcia, a.s., ve vyjadreni pod Č. 4600020319 zo dňa
07.09.2016s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
I .V záujrnovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nenachádzajú
2. Pripojenie na el. energiu bude riešené z novovybudovanej distribuČnej sústavy v danej
lokalite: Ako odovzdávacie miesto pre nové odbemé miesta v plánovanej IBV určujeme
novovybudované istiace skrine. ktorých umiestnenie bude spresnené po vypracovaní
projektovej dokumentácie pre realizáciu a vydaní právoplatného stavebného povolenia v
zmysle realizačnej PD.
3. SSE-D zabezpcčí v zmvsle platnej legislativy prípravu ako aj samotnú realizáciu
elektrického zariadenia potrebného na napojenie navrhovaných odberných miest. Presné
umiestnenie tchto skríň PRIS bude zrejmé po vypracovaní projektovej dokumentácie ze
strany SSE-D. Vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia SSE-D je vedené pod
akciou SW: LM-l0000 a pozostáva z nasledovných krokev:

- Vyjadrenie k bodu a podrnienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojeni 50

žiadateľom o pripojenie
- Uhradenie pripojovacieho poplatku ze strany odberatei‘a ( za úhradu pripojovacieho

poplatku sa považuje pripísanie pripojovacieho poplatku na účet SSE-D)
- Príprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSE-D pre

vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a
pod.)

- Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnost‘ a stavebné povolenie, prípadne
oznámenie o drobnej stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia

- Realizáeia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSE-D
- Spustenie do prevádzky - preberacie konanie+ kolaudačné rozhodnutie
- Aktuálne sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia: „Vyjadrenie k bodu a

podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení“.
4.Termín pripojenia na elektroenergetické zariadenie bude možný do od pripísania
pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.
5. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné predložiť do SSE-D právoplatné územné
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rozhodnutie a uzatvoriť so SSE-D pripojovacie zmluvy. V ďalšom kroku požadujeme zaslať

žiadosti na uzavretie zmluv>‘ o pripojení pre všetky odbemé miesta s uvedením čísla parcely
už zapísanej do KNC, pre každé odbemé miesto na samostatnom tlačive SSE-D, a.s. spolu s
príslušnými dokladmi. jednou kópiou tohto vyjadrenia a právoplatným územným

rozhodnutím.
Požadujeme doložiť plánované rozmiestnenie rodinných domov na zavkladovaných parcelách

a územné rozhodnutie IBV vo formáte DUN. verzia 7. v súradnicovom systéme JTSK, rozmer

2D. V príslušnom územnom rozhodnutí je potrebné uvažovať pristupové komunikácie k
jednotlivým parcelám so zelenými pásrni tiež na zavkladovaných parcelách pre uloženie

inžinierskych sjetí
6.Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje
žiadateľ na vlastné náklady.
Toto vjadrenie může slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, pri splnení “Všeobecných
podmienok k vyhotoveniu stavby“. ktoré sú zverejnené na stránkach wnv.sse-d.sk, link:
https://XnkRv.sse—
d.skJbuxus/docs/dokumenty/domacnostiNseobecne_podmienky_SSEDk_vyhotoveniustav

by.pdf

Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2015/6051-3/20184/FUR zo dňa
25.03.2015 vydal rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum,

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03. 2015.
- Bob doložená oznámenie o prebiehajúcom archcologickorn výskume.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod Č. 5061/2016/MH zo dňa

03.10.2016 konšatuje: s vydanim územného rozhodnuria a stavebného povolenia súhlasíme s

týmito pripomienkami:
— V záujmovom území stavby sa nachádza potrubie verejného vodovodu a verejnej

kanalizácic.
— Pri výslavbe VN a N}J rozvodov žiadarne dodržaf ochranné pásmo verejného vodovodu

a verejnej kanalizácia v zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z., tj. min. 1,5 mod vonkajšieho

pódorysného okraja potrubia na každú stranu. Križovanie sietí je potrebné realizovať v

zmysle S ‘IN.
— V prípade, že pri realizácii dójde k poruchám na potrubiach v našej správe, žiadame ich

bezodkladné nahlásenie na tel. Č. 044 55 219 92. Pripadné poruchy budú odstránené na
náklady investora.

— Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sieti žiadame prizývat‘ zástupcu našej
spoločnosti. Kontakt

-
p. Hričák tel. Č. 0905 701 932, Ing. I-Ján 0908 916 580.

— Po ukončení výstavby požadujeme re našu potrebu PD skutočného vyhotovenia a
L‘eodetické zameranie aj v diEitálnej forme v tvare tdEn (čitateVné pre prostredie
Mi cr0 S tation).

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, pod Č. ASMdpS-l

1539/2016 zo dňa 19.09.2016 sůhlasi s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej

projekiovej dokumentácie — bez pripomienok. V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske

siete vojenskej správy. Toto stanovisko platí pre všetky d‘alšie stupne projektu a pre všetky
d‘alšie konania v riešenom území. Na jeho základe je možné vydať územné aj
vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Projektant(investor) je povinný
doruČiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom. organizáciám, ktoré budů na akcii
zainteresované.
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Ak dójde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia

stavebným úradom, je potrebné požiadat‘ o nové závüzné stanovisko.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia pod č. OU-LM-OKR

2016/005913-010 zo dňa 16.09.2016 vydáva záväzné stanovisko kpredloženej

dokumentácii, z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súh]asi s vydaním

územného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkaeh účastníkov konania:
— Neboli uplatnené

Toto rozhodnutie platí v zmysle 40 ods. I stavebného zákona tri roky odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti. Ncstrati však platnost“, ak v tejto lehote bude podaná

žiadost‘ o stavebné povolenie.

Odóvodnenie:
Stavebný úrad v uskuiočnenom územnom konaní preskúmal predložený návrh na

vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby z hľadísk uvedených vustanoveniach uvedených v

37 stavebného zákona v zneni neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil. že umiestnením

stavby nic sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva

a oprávnené záujmy účastnikov konania. Dokwnentácia stavby splňa požiadavky stanovené v

* 43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z.

a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Dňa 24.08.2016 stavebný úrad obdržal žiadosť o vydanie povotenia na umiestnenie

stavby ‚JBV Nové Stošice — vysokonapät‘ová /VN/ prípojka a nízkonapäťové JNN/ rozvody“ —

liniová stavba. umiestnenie trafostanice na pozemku parc.č. KN-C 754, v katastrálnom území

Okoličné, mestská časť Stošice“. Dňa 22.09.2016 stavebný úrad vyzval navrhovateľa aby

podanú žiadosť doplnil o chýbajúcc stanoviská a doklady, konanie prerušil na dobu 30 dní od

doručenia rozhodnutia. Po doložení chýbajúcich dokladov a stanovísk, dňa 30.11.2016

stavebný úrad nariadil formou verejnej vyhlášky ústne pojednávanie spojené s miestnym

zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 29.12.2016.
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby obsahoval doklady o vlastníctve

pozemkov, vydané a overené Správou katastra Liptovský Mikuláš, súhlasy vlastnikov

pozemkov s umiestnením stavby.

Stavebnému úradu boli predložené sťLhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov

a organizácii a to: Krajský pamiatkový úrad Zitina; Okresného úradu 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 úradu
Liptovský Mikuláš odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy;
Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši; Regionálny úrad
verejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš; SPP — distribúcia, a.s.; Slovak Telekom. a.s.,;
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica; Liptovská vodárenská

spoločnosť a.s. Liptovský Mikuláš; Profi-net. s.r.o.,; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
krizového riadenia; ORANGE Slovensko as.; LiptovNet as. Liptovský Mikuláš; IMAFEX
s.r.o. Liptovský Mikuláš; ENERGOTEL a.s.; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový
a lesný odbor, Kotlárová 2, 031 01 Liptovský Mikuláš; Hydromeliorácie, štátny podnik
Bratislava; 02 Slovakia. Zeleznice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor



9z II

expertízy. Bratislava, Železnice Slovenskej republiky, oblastně riaditeľstvo Žilina, sekcia

elektrotechniky a energetiky. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, Stredoslovenská energetika —

Distribúcia a.s..
Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN SU mesta Liptovský Mikuláš. Trasa

navrhovanej lmniovej stavby nie je v rozpore s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš,

ktorý bol schválený uznesenim mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa

16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlášená všeobecne záväzným nariadenírn mesta

Liptovský Mikuláš Č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znen[ zmien

a doplnkov. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu

podľa vyhl. č. 532/2002 Z.z.
Navrhované funkčné využitie objektov je v súlade s prípustným využitím daného

urbanistického bloku. Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konanf nezistil dóvody, ktoré

by bránili povoleniu urniestnenia stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hFadiskám

starostlivosti o životné prostredie.

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené:
- pozemku parc.č. KN-C 1098/5 výpisom z listu vlastníctva Č. 1805 vydaný a overený

Okresným úradom. katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 13.04.2016, vo vlastníctve:

Mária Matejková. Rosina 364, 013 22 Rosina,
- pozemku parc. č. KN-C 1097/61, 1097/18 výpisom z listu vlastníctva Č. 894 vydaný a

overený Okresným úradom. katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 10.11.2016, vo

vlastníctve: Agria Liptovský Ondrej a.s., Č. 126, 032 04 Liptovský Ondrej,
- pozemku parc. č. KN-E 2684, 2685 výpisom z listu vlastnictva Č. 964 vydaný a overený

Okresnýrn úradom, katastrálnym odbororn Liptovský Mikuláš dňa 13.04.2016, vo vlastníctve:

Mgr. Mária Wotruba. Hlavná 123/101. 032 02 Závažná Poruba, Pavol Hanus. č. 511, 032 32

Východná. Pavel DeveČka, Č. 375, 031 04 Stošicc. Miloš Devcčka. Č. 499. 031 04 Stošice,

Dušan DeveČka. Č. 460, 031 04 Stošice.
pozemku parc. č. KN-E 2686, 2687, 2683 výpisom z listu vlastníctva Č. 2040 vydaný a

overený Okresným úradon. katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 10.11.2016, vo

vlastníctve: Okresný úrad Zilina. Janka Kráľa Č. 4, 010 40 Zilina,
- pozemku parc. č. KN-C 1097/27 výpisom z listu vlastnictva Č. 2413 vydaný a overený

Okresným úradom. katastrálnyrn odborom Liptovský Mikuláš dňa 10.11.2016. vo vlastnictve:

Mgr. Stanislavom Štúrikom, Dr.STURDO s.r.o.. J.Martáka 3799/14, 036 08 Manin,
pozemku parc. Č. KN-E 2788 výpisom z listu vlastníctva Č. 2048 vydaný a overený

Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 10.11.2016. vo vlastníctve:

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava,
Boli doložené súhlasy vlastníkov pozemku parc.Č. KN-C 1097//27, 754. 1098/5, KN-E

2788. 2686, 2687, 2684. 2685. 2683 v k.ú. OkoliČné s umiestnením predmetnej stavby na

uvedenej parcele.

Správny poplatok: v zmys]e zákona Č. 145/J995 Zb. v zneni neskorších predpisov

Položka 59 písm. a “ ods. 2: 100,00 E bol uhradený na mestskom úrade Liptovský

Mikuláš.

Poučcnie:
Podľa 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolať v lehote 15 dni odo dňa doruČenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš

podanfm na SpoloČný obecný úrad Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie možno preskúmat‘ súdom.
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Návrh na preskúmanie rozhodnutia súdom možno podat‘ až po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku v správnom konaní.

$ J
Ing. Ján Blháč, PhD.

• primátor mesta Liptovský Mikuláš

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením
stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddelitel‘nou prílohou územného
rozhodnutia.

Doručuje sa
Mgr. Stanislav Štúrik, Dr.ŠTLRDO s.r.o., J.Martáka 3799/14, 036 08
Mgr. Mária Wotruba. Hlavná 123/101, 03202 Závažná Poruba
Pavol Hanus. č. 511,032 32 Východná
Pavel Devečka. Stošice Č. 375. 031 04 Liptovský Mikuláš
Miloš Devečka, Stošicc č. 499. 031 04 Liptovský Mikuláš
Dušan Devečka. Stošice č. 460. 031 04 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Žilina. Janka Kráľa Č. 4. 010 40 Zilina
Mária Matejková. Rosina 364, 013 22 Rosina
Zeleznicc Slovenskej republiky. Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

Vlastníci susedných nehnutel‘ností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutic má povahu verejnej vyhlášky podl‘a * 42 ods. 2 zákona
Č. 50/1 976 Zb. a musí byt‘ vnesené v mieste obvyklým spůsohom po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deů tejto lehoty je dňom doručenia.
Súčasne musí byť obcou zverejncné aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na
internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého
sa týka.

Na vedomie
ALCONET, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor krizového riadenia, Námestie osloboditeľov 1,031 41
Liptovský Mikuláš
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Cetrum podpory Zilina, oddelenie
telekomunikačných služieb, Kuzmányho 26, 012 23 Zilina
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia
železničnej dopravy a dráb, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05
Bratislava
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Krajský parniatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19,01001 Žilina
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Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPaK, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ulica Podtatranského 25, 031 41
Liptovský Miku]áš
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031
46 Liptovský Mikuláš
Regionálny úrad verejného zdravorníctva, ul. Stúrova 36. 031 80 Liptovský Mikuláš
Zeleznice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo. odbor expertizy. Klemensova 8, 813

61 Bratislava
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Liptovský
Mikuláš
Slovenský plynárenský priemysel — Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b. 825 11 Bratislava 26
Ministerstvo obrany SR, Agentúra sprůvy majetku, Detašované pracovisko Stred ČSA 7,974 31 Banská Bystrica

Stredoslovenská energetika — Distribúcia as.. Pri Rajčianke 2927/8. 01047 Zilina
Energotel. a.s.. Miletičova 7. 821 08 Bratislava
02 Slovakia, s.r.o.. Aupark Tower. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

31-01-2017 i5 -02-2017
Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

-

Oznámené mým spósobom (akým).. dňa

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTFj*(ý ÚRAD

S31 42 UProyeKÝ MiKULÁŠ
D-l
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