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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2017/02071-03/MDa V Liptovskorn Mikuláši: 01.06.2017
2016/7775

Stavebník Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke
2927/X, 010 47 Zilina, ICO 36 442 151, v zastúpení Ing. Peter Poláčik —

PETROSTAV, so sídlorn Hlavná 222, 027 44 Stcpanov nad Oravou. -

Ziadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: •‚NN — káblové vedenic na ulici Csl.
Brigády a ulici Zápotockého“ — líniová stavba.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Mesto Liptovský Mikuláš ako prislušn“ stavebný úrad podľa 117 zákona č. 50/1 976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom podadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(d‘alej len “stavebný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka Stredoslovenská energetika —

Distribúcia, a. 5.. So sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO 36 142 151.
v zastúpení Ing. Peter Poláčik — PETROSTAV, so sídlom Hlavná 222, 027 44 Stepanov
nad Oravou zo dňa 21.12.2016 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „NN — káblové
vedenie na ulici Csl. Brigády a ulici Zápotockého“ — liniová stavba v k. ú. Liptovský
Mikuláš. na ktorú bob vydané územné rozhodnutie zo dňa 17.02.2016 pod č. URaSP
2015/07136-OO3Le. postupom podfa 60 stavebného zákona a posúdil žiadosť podľa * 61
stavebného zákona v stavebnom konanim s dothutýrni orgánmi a 50 znárnvrni účastnikrni
konania. Po preskúrnani žiadosti podfa * 62 a 63 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002
Z. z. rozhodol takto:

Stavba „NN — káblové vedenie na ulici Čsl. Brigády a ulici Zápotockého“ v k. ú.
Liptovský Mikuláš sa podľa * 66 ods. I stavebného zákona

p o v o 1‘ u J e.

Druh a účel povol‘ovanej stavby: Inžinierska stavba — podzemné káblové vedenie

Popis stavby
Učelom stavby je vybudovanie nového MN káblovébo vedenia AYKY-J 3x240+120mm2,
ktoré bude napájat‘ nové skrine PRIS A, PRIS 4.1 a ukončí sa v eXistujúcej skrini SR. V trase
NN vedenia bude uložený pás FeZn 3Ox4mm pre uzernnenie nových skríň. Káble budú
vedené vo výkope a v celej trase budú uložené v chráničke FXKV 4 110 mm (vo voľnom
teréne 70 cm pod povrchom, pod cestou 100 cm). Trasa bude realizované v dlžke 282 m a
viesť bude na ulici Csl. Brigády a ulicou Zápotockého v meste Liptovský Mikuláš.

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
NN — káblové vedenie

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Vladimír Loula, Fedora Ruppeldta 1293/8 Žilina, č. opr. 1467*A2

Spósob dotcrajšicho využitia pozemkov:
Pozemky v k. ú. Liptovský Mikuláš dotknuté stavbou sú na základe výpisov z katastra
nehnuteľností Liptovský Mikuláš podľa jednotlivých listov vlastníctva vedené ako



„zastavané plochy a nádvoda“. Z uvedeného důvodu nie je potrebné predložiť stanovisko
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkového a lesného odboru.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Pňpadné zrneny
nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Stavba káblového vedenia bude urniestnená pod zemským povrchom v zmysle dokumentácie
overenej v stavebnom konaní

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- napojenic na komunikačnú siet‘: stavba svojím charakterom nevyžaduje napojenie na

komunikačnú sieť.
- napojenic na inžinierskc slete — stavba bude napojená na eXistujúce NN vedenie na

začiatku a konci káblového vedenia. Stavba svojírn charakterom nevyžaduje napojenie na
mé inžinierske siete.

Umiestnenie všetkých objektov je v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola overená
v stavebnorn konaní.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti
a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržat‘:

STN 92 0201-1 až 4 Požiama bezpečnosf stavieb — spoločné ustanovenia
SIN 73 0818 Požiama bezpečnosf stavieb — obsadenie objektov osobami
Vyhl. č. 288/2000 Z.z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosf pri výstavbe a pd
užívaní stavby.
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na

výstavbu stanovené zák. Č. 237/2000 Z. z.. ktorým sa mení a doplňa zák. č. 50/1 976 Zb. v
znení neskorších predpisov, najmä 43 d-i, a príslušné technické normy.

- Vyhl. MZP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a odentácie.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred
uplynutím lehoty výstavby ojej predlženie.

Spósob uskutočnenia stavby:
Stavba bude, realizovaná dodávateľsky a stavebník je v zmysle 62 ods. I písm. d)
stavebného zákona povinný do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania oznámit‘
identifikačné údaje dodávatefa stavby.

Pred začatím stavby alebo jej zmeny musí stavebník zabezpečit‘ vytýčenie stavieb fyzickou
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti a
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartografom a predložit‘ na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z
hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl‘adiska architektůry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámit‘ stavebnému úradu začatie stavebných prác na

stavbe v zmysle * 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona,
- stavebník je povinný umožnif povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania

SSD,
- na stavbe musí byť k dispozícü dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej

stavby, - na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí
dňom. keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
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- stavebník je povinný na stavbe umiestniť štitok. na ktorom uvedie názov stavby, dodávateFa.
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby. ktorý orgán a kedy stavbu povolil,
číslo a dátum stavebného povolenia.

- stavebník musí dbať. aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do póvodného stavu, ak to
nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu.
Náhrada škody sa rieši podl‘a všeobecných predpisov o náhrade škody ( 420 a nasl.
Občianskeho zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nic je v kompetencii stavebného
úradu,

- stavebný materiál skladovať tak. aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov,
pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,

- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k terminu kolaudačného konania ZS
odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu,

- zhotoviteF stavby musí pre stavbu použit‘ kn výrobky. ktoré majú také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej existencie stavby bola pd bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnost‘ a stabilita. požiama bezpečnost‘ stavby, hygienické požiadavky.
ochrana zdravia a životného prostredia. bezpečnost‘ pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora
energie,

- požadované hodnoty požiamej odolnosti musia vyhovovat‘ skutočným hodnotám požiamei
odolnosti dokladovaných certiuikátmi preukázania zhodv v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z.
a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov — skutočné požiame
odolnosti stavebných konštrukcii predložiť ku kolaudácii.

- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byt‘ zabezpečený tak, aby nedochádzalo
k znečisteniu komunikácie. Pripadné znečistenie je povinný odstránit‘ vlastník stavby
(stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne.

Podmienky na zabczpečcnie pripojenia na rozvodné siete, pozcmné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.
- pred začatim výkopových prác požiadaf o vvtýčenie všetkých podzemných inžinierskvch

sietí. ktoré móžu byť predmemou stavbou dotknuté.
- stavebné práce je potrebné vvkonávať tak. aby nevznikli škody na susedných

nehnuteFnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnench záujmov vlastníkov
susedných nehnuteľnosti. taktiež pri ýstavbe nezhoršovat‘ podrnienky bývania a užívania na
priFahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na pristupovú komunikáciu ajej odvodnenie.

- odvedenie dažďových vód z pozemku a w stavby viesť tak. aby nedochádzalo k
zamokrovarnu susednÝch nehnuteľnosti.

- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o ko)audáciu stavby v zmysle stavebného
zákona.

Dodržanie požiadavick dotknutých orgánov:
K,-a/ský pamiarkový úrad Zilina. za dím 13.10.2016. pod é. KP UZ4-2016!20671-ĺ78689!FUR;
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Zilina v konaní podľa stavebného zákona
uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:
* ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu napr. objektu,

kultúmej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky,
pracovných nástrojov, minci alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite
ohlásit‘ Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, najneskbr na druhý pracovný deň po nájdení
a poncchať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Okresný úrad Liptovský Mikužáš, odbor starostlivosti o životné pros!redle. úsek š/á/nef správy
odpadového hospodárstva. zo dňa 05.10.2016 vodě. OU-LM-OSZP-2016!010769-002-MA;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátncj správy
odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podl‘a * odstavec I zákona NR SR č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a 108 ods, 1 písmeno m) zákona NR SR č. 79/20 15 Z,z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva podľa 99
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ods. I písmeno b) bod 2. zákona NR SR Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorýcb
zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie:
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vvdanim stavebného povolenia pre stavbu
‘8344 - L. MIKULAŠ - ČSL. BRIGÁDY - NNK VEDENIE PRE 9 B.J.“ za dodržania nasIedovn‘ch
podmienok:
I. S odpadmi. ktové budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade splatnou 1eislatívou v

odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pyl kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi. ktoré vzniknú pri

výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavb. ktoré už nebude možné využiť. je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v

zmvsle ..zákona o odpadoch“ pričomje potrebné uprednostniť ich zhodnotenie pred zneškodnením.

Mesto Lipíovsk A‘Íikuláš, odbor životného prostredia ti dopravy. oddelenie cestnef dopravy.
po:einmch komzmikócií a verejnřch priestransdev zo dím 28.11.2016 pod č. ŽPD
2016/07107-0021(1‘:
Mesto Liptovský Mikuláš, nico pňslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a
účelových komunikácií, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon‘ mení neskoršich predpisov. na základe žiadosti spoločnosti PETROSTAV. s. r.
o., Ing. Peter Poliačik. Hlavná 222, 027 41 Šlefanov nad Oravou. súhlasí
s vydaĎím stavebného povolenia na stavbu „L. Mikuláš - Cs). Brigády - NNK vedenie pre 9
b. j: na pozemku parc. č. KN-C 6583, KN-C 6585 (KN-E 6585) v k. ú. Liptovský Mikuláš s
pdpomienkarni a to:
1. Navrhovaný chodník žiadame po uložení NN káblového vedenia upraviť v ce!ej šírke z

asfaltobetónu.
2. Projekt pre stavebné povolenie žiadame doplniť doplnif o návrh debarierizačných opatrení

pre osoby s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie na križovatke ul. Csl. Brigády a
ul. Zápotockého.

3. Predložením KN káblového vedenia na ul. Cs!. Brigády, ul. Zápotockého do chodníka a do
priľahlého verejného priestranstva je stavebník povinný, v súlade s * 8 zákona č. 135/1961
Zb., požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie
miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povo!enie). K žiadosti je potrebné pdložiť
právoplatné stavebné povolenie stavby, vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu
OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúh!asenú situácia dočasného dopravného značenia.

4. Ziadarne obnoviť stavbou poškodené vodorovné dopravné značenie.
5. Ostatnú zeleň žiadame uviesť do póvodného stavu — navezenie 150 mm ornice. zbavenie

povrchu skál a osiatie trávou.
6. V lokalitách realizácie inžinierskej siete na nachádzajú podzemné siete verejného

osvetlenia. Pred začatím stavebných prác je investor povinný požiadať Verejnoprospešné
služby Liptovský Mikuláš o ich vytýčenie. Ako prílohu prikladáme mapku umiestnenia
stožiarov verejného osvetlenia v okolí stavby.

7. AkékoFvek zmenv v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši. odbor životného prostredia a dopravy. oddelenie cestnej dopravy.
pozernných kornunikácii a verejných pdestranstiev.

8. Mesto Liptovský Mikuláš si vhradzuje právo upraviť vyššie uvedené podmienkv v rámci
povofovacieho konania zvláštneho uživania miestnej komunikácie ul. Csl. Brigády aul.
Zápotockého.

S/ovci/c Telekom. a s. zo dňa 30.09.2Ol6podč. 6611625792:
Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.
Dójde do styku so siet‘ami elektronických komunikácii (d‘alej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a. s. a!alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak 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 neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
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1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (*68 zákona č. 351/20H Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie *65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
mšeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadreni. v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti. účelu žiadosti. v pripade ak
uvedené parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnost‘ podFa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v pripade ak zistil. že jeho zámer. pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alalebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochraimého pásma týchto sjeti (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sjeti:

4. V zrnysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť pdebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá proj ektmit.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle *66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrief dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavreua dohody nie je možné pre]ožiť zrealizovať
prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadatera. že v teXto‘ej časti vykonávacieho projektu musí figurovaf
podmienka spoločnosti Slovak Telekom. a. s. a DIOl SLOVAKIA. s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na
exiswjúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami deFinovanom území v žiadosti o vyj adrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sjet‘. ktorá je vo vlastnictve Slovak Telekom. a.s. aIalebo DIOl
SLOVAKIA. s.r.o., je potrebné zo strany žiadateFa zabezpečíť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa * 68 zákona č.•35 11201 IZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V pripade. že žiadatef bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dóvodov
pokračovať po tom. ako vydané vjadrenie strati platnosť,je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyj adrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vyt‘čenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIOl SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa můŽu nachádzaí zariadenia mých
prevádzkovateFov, ako sú napr. rádiové zariadenia. rádiové trasy, televízne káblové
rozvody. týmto upozorňujeme žiadatefa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateFov týchto zariadení.

10. Vyiýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. zák]ade samostatnej objednávky do troch
týždňov odjej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:
Ján Babál, jan.babal®telekom.sk, +421 44 4328456, 0903924519
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved‘te číslo tohto vyjadrenia a dáturn jeho
vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržat‘ pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel‘ může vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadatel‘ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímat‘
alebo využívať bez súhlasu spobočnosti Slovak Telekom, a.s.
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13. ŽiadateFa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napoj iť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú kornunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územně rozhodnutie doplnif aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadatefa povinností požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateFa
Všeobecné podmienky ochrany SEK
I. V prípade. že zámer stavebníka. pre ktorý podal uvedenú žiadosť. je v kolízii so SER

Slovak Telekom, a. s. aĺalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sletí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom. a. s.
povinný zabezpečiť:

• Ochranu alebo preloženie sjeti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
SJovak Telekom. a. s.

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v pHpade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

• Odsúhlasenie projektovej dokurnentácie v pňpade potreby premiestnenia
te]ekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením
sjetí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner;
Ján Potančok. teletandemmail.t-com.sk, 0903409880
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble. potrubia) 5

róznou funkčnosfou.
2. Pri akýchkorvek prácach. ktorýrni möžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia. je

žiadatel‘ povinný vvkonať všetky objektivne účinné ochranné opatrenia tým. že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytčenie a vvznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu

terénu,
• Preukázatefné oboznámenie zamestnancov. ktori budú vvkonávať zemné práce. s

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami. ktoré boli na jeho
ochranu stanovené

• Upozomenie zarnesrnancov vvkonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±

30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vznačenej polohy na povrchu
terénu

• Upozomenie zarnestnajwov. aby pil prácach v miestach výskytu vedení a zadadeni
pracovali s najväčšou opatmosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie napr.
hlbiace stroje)

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu. krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísiol2 129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spo]očnost

Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny pdestorového
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade. že počas výstavby je potrebné zvýšiť. alebo znížiť krytie tel.
káblovje toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podat‘ žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Ziadame dodržať platné predpisy podľa SIN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.

EnerRotet as., zo dňal].1O.20]6: podč. ET/MM] 6/1136:
Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSE, a. s. Zilina, a
Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko : Stavba „L.Mikuláš - Csl. Brigády
- NNK vedenie pre 9 b.j. okr. Liptovský Mikuláš“ zasahuje podzemné telekomunikačně
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vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina. a Energotel, a. s., Bratislava ‚ktoré
sme zakreslili informatívne do priloženej dokumentácie. Pred zahájením zemných prác
požiadajte o vytýčenie. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

K stavbe Sa vyjadrili:
Ministerstvo obrany SP, agentúra správy majetku. detašované pracovisko Stred, zo dňa
29.11.2016, pod Č. ASMdpS-1-1837!2016; Krajský parniatkový úrad Zilina, zo dňa
14.10.2016, pod č. KPUZA-2016/20671-/78689/FUR; Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, zo
dňa 05.10.2016 pod č. OU-LM-OSZP-2016/010769-002-MA; Okresný úrad Liptovský
Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa
04.10.2016 pod. č. OU-LM-OSZP- SVS-2016/010768-2/Li; Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor krízového riadenia zo dňa 31.01.2017 prd č. OU-LM-OKR-2017/001709-002;
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa
24.10.2016 pod č. ORHZ-LM1-745/2016; Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného
prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných
priestranstiev zo dňa 28.11.2016 pod č. ZPD-2016/07107-002/VY; Stredoslovenská
energetika - Distribúcia a. 5.. ZO dňa 29.09.2016, pod číslom 7103000-16-A-0206; Slovenský
plynárenský priemysel Distribúcia, a. s. zo dňa 26.10.2016 pod Č. TDJNS/0124/2016/Hy;
Slovak Telekom. a. 5. zo dňa 30.09.2016 pod č. 6611625792; IMAFEX zo dňa 13.02.2017
pod č. JK-VY-20170213; Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, zo dňa 12.01.2017,
pod Č. 679/2017; Energotel, a. S., ZO dňal 1.10.2016; pod č. ET/MMI6/1 136;

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v
zmysle 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívať len na
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli uplatnené

Odóvodnenie:
Navrhovateľ Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a. s. 50 sídlom Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Zitina, ICO 36 442 151 podal dňa 21.12.2016 v zastúpení Ing. Peter Poláčik —

PETROSTAV so sídlom Hlavná 222, 027 44 Stepanov nad Oravou na Spoločný obecný úrad
úzernného rozhodovania a stavebného podadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na líniovú stavbu „NN — káblové vedenie na ulici Csl. Brigády a ulici
Zápotockého“ — Iíniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, na ktorú bob vydané územně
rozhodnutie ZO dňa 17.02.2016 pod Č. URaSP 2015/07136-OO3Le. Uvedeným dňom bob
začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad po doručení aposúdení žiadosti oznámil dňa 23.01 .2017 začatie stavebného
konania a súČasne podľa 61 ods. 2 stavebného Zákona upustil od ústneho pojednávania.
Oznámenie o začatí konania bob v zmysle v súlade s * 61 ods. 4 doručené úČastnikom
konania verejnou vyhláškou. Podl‘a 61 ods. 6 boli dotknuté orgány upovedomené
jednotlivo. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky můžu uplatnit‘ najneskůr
pň ústnorn konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predboženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach 62 a * 63 stavebného zákona a * 8 vyhl. č.
453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a
zistil, že umiestnením a uskutoČnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené abebo ohrozené práva a oprávnené záujmy úČastníkov konania.
Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené * 43d a * 43e a 48 až 52 stavebného
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zákona v znení neskorších predpisov. * 9 vyhl. Č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
V pdebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody,
ktoré by bránili povoleniu stavby.

Uskutočnenie navrhovanej stavby neobrnedzuje verejný záujem. nezasahuje do rozvoja
územia aje v súlade so zámermi mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sú špecifikované v
územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.l 15/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závä2ná Časť bola
vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN dtm
l6.12.2010s účinnosíou dňom 1.1.2011.

Uskutočnenie vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. Č.
532/2002 Z. z.

Vlastníetvo preukázané:
- K pozemkom sparc. Č. KN-C 6583 a 6585 preukázal v zmysle * 139 stavebného zákona mé

právo na základe zmluvy o budúcej zmluve o zdadení vecného bremena č. 150/2017/Práv.
uzavretou medzi stavebnikom a vlastnjkom pozemku mestom Liptovský Mikuláš, so sidlom
Stúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš.

- V súlade s *58 ods. 4 stavebného zákona, k pozemku s parc. Č. KN-C 1726/45 stavebník
podzemných stavieb nepreukazuje vlastnictvo alebo mé právo k pozemku alebo stavbám na
ňom. ak ide o stavby. ktoré funkČne ani svojou konštrukciou nesúvisia SO stavbami na
pozemku ani s prevádzkou na ňom. a ktoré ani inak nemóžu ovp]yvniť využitie pozemku na
účel. ktorémuje určený.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1 995 Z. z. v zneni neskorších predpisov:
pol. č. 60 písm. g) = 100,00 eur.

Poučenie:

Podfa * 53 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať. Odvolanie podfa * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného podadku, ul. Stúrova 1989/41.
Liptovský Mikuláš.

o odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina. odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja
Kmeťa Č. 17. 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateFné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Ján Blc áČ. PhD.
primátor mesta

Príloha:
Grafická príloha situačného výkresu stavby, ktorá je v súlade s podmienkami ůzemného
rozhodnutia.
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 69 ods. 2 Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších
prcdpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnost‘ vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súČasne mým spósobom (webové
sídlo mesta, miestny rozhlas) alebo na doČasnej úradnej tabuli správneho orgánu na
mieste, ktorého sa konanie t-Ýka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

—5:06- 2017 20:06- 2017
Vvvesené dňa Zvesené dňa

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ /
MESTSkÝ ÚRAD ý J

@21 4.2 LIPTOKÝ MI*JLÁŠ “J

Zverejnené mým spósbom:.. .‘ J

Doručuje sa
Učastníkorn konania (navrhovatef. právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo mé
práva k pozernkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhorn, vlastníci susedných
nehnuteľností /pozemkov a stavieb/) formou verejnej vyhlášky v zmysle 69 ods. 2
stavebného zákona.

Na vedornie
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred,

CSA 7.97431 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad Zilina. Mariánske nárnestie 19. 01001 Zilina
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, SVS Vrbická 1993,

031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor krizového dadenia, Nám. Osloboditeľov 1. 031 41

Lipt. Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši.

Podtatranského 25, 031 41 Liptovský Mikuláš
- MsU Liptovský Mikuláš, odbor ZP a D. oddelenie CD, PK a VP
- MsU Liptovský Mikuláš, odbor výstavby
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s.. Pri Rajčianke 2927/8. 01047 Zilina.
- Slovenský plynárenský pdemysel Distňbúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava
- Slovak Telekom. a. s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
- Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- IMAFEX, s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Lipt. Mikuláš
- Energotel. a.s.. prevádzka Zilina, Jána Milca 44. 010 01 Zilina
- LVS. a. s., Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš,
- Verejnoprospešné služby, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
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