
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP/2016/076l6-05/Bot V Liptovskom Mikuláši: 31.01.2017
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsik
Tel.; ±421—044/5565344
E-mail; tomas.borsik(2?mikulas.sL

Stavebník: Stredoslovenská energetika — Distribúeia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpeni EUB, ss.o. Priehradná 1690/30, 031 01
Liptovský Mikuláš, fCO: 44 736 339

Ziadosť o stavebné povolenie stavby: 9003— Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Zah. TS LAS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Strcdoslovenská energetika — Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Zilina, fCO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01
Liptovský Mikuláš, fCO: 44 736 339 podal dňa 13.12.2016 na Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu ‘ 9003 — Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Zah. TS LAS ‘ —

líniová stavba v k.ú. Palúdzka.
Na predmetnú stavbu bob vydané územně rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č.

URaSP 2015/06377/003Le dňa 04.04.2016. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.
Mesto Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom mesta ako príslušný stavebný úrad podľa

*117 zák. č. 50/1976 Zb. o ůzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a * 5 ods.1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územně
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokovab žiadosť stavebníka podl‘a *62 a 63
stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba 9003— Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Zah. TS LAS ‘ — liniová stavba
v k.ú. Palúdzka sa podľa 66 ods.! stavebného zákona

povol‘uje.
Popis stavby:

Predmetom stavby je výstavba novej VN pripojky pre kioskovú trafostanicu a výstavba
NN distribučného vedenia a vonkajších pillerových rozpojovacích skriň pre nové odberné miesta
a preložkaNN distribučného stlpu zo súkromnej parcely na mestskú.

Novým VN káblovým vedením je riešené napojenie novej kioskovej stanice, ktoré
nahradí eXistujúci VNK (odstrihnutý) z VN linky č. 213 zvedením z koncového podperného bodu
typu DB a to odbočením cez zvislý úsekový odpojovač.

Trasa navrhovaného VN káblového vedenia bude vedená od miesta prechodu vzduch zem
z linky č. 213 až do navrhovanej kioskovej trafostanice, z ktorej sa vyvedie NN distribučný kábel
a bude sa slučkovať cez vonkajšie pilierové rozpojovacie skrine. Prevedie sa prebožka NN
distribučného PB z parc. č. KN-C 1969 k. ú. Palúdzka na parc. č. KN-C 2047 k. ú. Palúdzka. NN
distribučný kábel sa ukonči v novej VRIS I umiestnenej na preloženom PB a prepojí eXistujúcu
NN distribučnú nadzemnú sleť.



Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
SO 01 — VN vcdenia káblové — 3X22.AXEKVC(AR)E I x240/25 RM mm2, dlžka 167 m

— nahradenie existujúceho VNK z VN linky č. 213
SO 02— NN vedenia káblové — AYKY-J 3x240+120mrn, dlžka 370 m

— proložka NN distribučného PB
PS 01 — Murovaná trafostanica — kiosková trafostanica EEM MKP 800. priebežná do 630 kVA

— půdorys 2,16 x 1,90 rn, výška 2,35 m

Spůsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:
- parc.č. KN-E 2419 (KN-C 1764) k.ú. Palúdzka vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc.č. KN-E 2419 (KN-C 2055/1) k.ú. Palúdzka ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc.č. KN-C 1857/5, 6 v kú. Palúdzka vedené ako orná půda
- parc.č. KN-C 1856/1,9 v kú. Palúdzka vedené ako orná půda
- parc.č. KN-C 1869/8 v k.ú. Palúdzka vedené ako orná půda
- parc.č. KN-C 1868/2,3 v k.ú. Palúdzka vedené ako orná půda
- parc.č. KN-C 1866 v k.ú. Palúdzka vedené vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc.č. KN-E 2402/1 (KN-C 2011) vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc.č. KN-E 2402/1 (KN-C 2047) k.ú. Palúdzka ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc.č. KN-C 1969 v k.ú. Palúdzka vedené vedený ako zastavaná plocha a nádvorie

Súhlas na vyňatie půdy z PPF:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k použitiu PPF na
nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok pod č. OU-LM-PLO-201 6/002414-2/IVA
dňa 26.02.2016.
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k pripravovanému
zámeru na poľnohospodárskej póde v k.ú. Palúdzka pod č. OU-LM-PLO-2016/002415-2/IVA
dňa 26.02.20 16.

Projektovú dokumentáciu spracoval:
Ing. Michal Borsík— EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Na uskutočnenic stavby sa určujú tieto podmienky;
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoráje súčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
- Pri uskutočňovani stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni, dbaf o ochranu zdravia osób na stavenisku.
- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím
a d‘alšimi podmienkami.
- Po ukončeni výkopových prác je potrebné terén uviesť do původného stavu
- 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.50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov, najmä 43d-i, a prislušné technické normy.

- SIN 33 0300 Druhy prostredi pro eI. zariadenia, SIN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre el.
zariadenia, SIN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu aprácu na eI. zariadeniach,
SIN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, SIN 33 3210 Rozvodné zariadenia —

spoloč.ustanovenia, SIN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pro obsluhu a prácu na eI.
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zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, STN 34 3104- Bezpečnostně
predpisy pre obsluhu a prácu vet. prevádzkach

- STN 92 020 l-l až 4 Požiarna bezpečnosf stavieb — spoločné ustanovenia
- Vyhl.č. 94/2004 Z.z. ‚ ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu

bezpečnost‘ pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/20 12 Z.z., ktorou sa mcni
a doplňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.

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

- Spůsob uskutočnenia stavby; dodávateľsky.
- Zhotovitel‘ stavby: bude určený výberovým konaním . V zmyste ustanovenia 62 ods.1,
písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania
povinný oznámíť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych
predpisov /Obchodný zákonník, Zivnostenský zákon a podia zmluvu o dlelo.
- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačně
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartografom a predložit‘ na stavebný úrad.

- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z
hI‘adiska životného prostredia, podmicnky na komplexnost‘ výstavby, podrobncjšic
podmicnky z hl‘adiska architektúry:
- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania SSD.
Na stavbe musí byť k dispozícii 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.

- investor je povinný na stavbe umiestniť tabul‘u, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a
dátum stavebného povolenia.
- Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použit‘ len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosf stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- stavebnými prácami nesmie byt‘ obmedzený pohyb na miestnej komunikácii
- likvidáciu odpadu nešit‘ v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnúť
s mestským úradom.

- Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozcmné komunikácie, dráhy,
odvádzanic povrchových vbd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:
- stavebník je povinný bezodk!adne oznámíť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe

66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
nachádzajúcich sav mieste navrhovaných stavieb.
- Knižovanie sietí realizovaf v zmysle prís]ušných STN
- v pnipade spósobenia škody na súkromnom vlastníctve mých osůb je potrebné vzniknuté škody
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odstránit‘, resp. uhradiť podl‘a platných právnych predpisov.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnutel‘nostiach
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných
neb nute i‘ností
- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo prístupových komunikácií
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona

- dodržat‘ ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov:
- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.
Podľa zákona 25 1/20 12 Z.z. *43:
-ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-l 10kV vrátaneje lm po oboch stranách,
- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením : ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou,
oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený
prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení
- VN vedenie vzdušné : 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v
lesnom prieseku
- Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovani podzemných vedení
určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300 ‚ čI. 6 34)
Podľa uvedenej normy pre 1kV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné
VODOROVNE/ZVISLE vzdialenosti
OD sil. kábla 1kV sil. kábla 35kV [TeteL kábla plyn do 0,0O5Mpa [vodovodu

5/5 cm 20/20cm 30/30cm 40/40cm 40/40cm

- V pripade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé
vzdialenosti zmenšiť až na 10cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20cm u vodovodov

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce:

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,
97431 Banská Bystrica č. ASMdpS-1-1 109/2015 dňa 05.08.2015 súhlasí bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditeľov Č. 1, 031 41 Lipt.
Mikuláš Č. ORHZ-LMI-487/2015 zo dňa 13.07.2015 — nemá námietky.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-20 15/007079-002/Pp dňa 29.07.20 15 súhlasí 2a dodržania
nasledovných podmienok;

I. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so
zákonom NR SR Č. 223/2001 Z. Z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v
zneni neskoršich predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s
vypracovanou projektovou dokumentáciou. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné
využit‘, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“, pričom
je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny,...) pred zneškodnenim
(vyhovujúca skládka odpadov).

2. Nebezpečné odpady sa odovzdávajú kompetentným organizáciám, ktoré zabezpečia ich
zhodnotenie alebo odstránenie.

3. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
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Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031
01 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-2015/7081-002/CEN dňa 27.07.2015 bez pripomienok.

Okresný úrad, odbor starostlivostio životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš Č. OU-LM-OSZP-SVS-20 15/007082-2/Mk dňa 17.07.2015 súhlasí.

Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina vydal záväzné stanovisko
č.KPUZA-20 I 5/9022-2/24049/FUR zo dňa 14.04.2015:

• Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásif
najmenej 5 dni vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný
dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov Z hľadiska výskytu možných
archeologických nálezov.

• Ak počas stavebných prác důjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu
Zilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechaf ho bez zmeny až do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar eestnej dopravy, pozemných komunikácií
a verejných priestranstiev vo vyjadrení Č. ZPD-2015/04131-002/POR Zo dňa 14.07.2015 súhlasí.

SSE-D, a.s., Stredoslovenská energetika — distribúcia, Pci Rajčianke 859 1/4B, 01047 Žilina pod
Č. 7103000-16-A-0062 ZO dňa 19.02.2016 súhlasí bez pripomienok.

SPP—Distribúeia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, pod č. TD/25227/PP/Hn/2015
zo dňa 12.05.2015 súhiasia bez pripomienok.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a Iesný odbor vo vyjadreni pod č. OU-LM
PLO-2016/002415-2/IVA zo dňa 26.02.2016, s navrhovaným zámerom stavby na
poľnohospodárskej páde súhlasí za dodržania týchto podmienok:
I. Zabezpečit‘ základnú starostlivosť o poľnohospodársku pódu, na ktorú bob vydané toto

stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín.

2. Vykonať skrývku humózneho horizontu poľnohospodárskej pády do min. hlbky 20 cm
a zabezpečif jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parc.č. KN-C
1857 vo vlastníctve Mateja Géciho.

3. Po realizácii výstavby za účebom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností podľa 3 ods.2 zákona požiadat‘ o zmenu druhu poľnohospodárskeho
pozemku — orná póda na zastavané plochy a nádvoria, prípadne na ostatnú plochu
s predložením porealizaČného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutiai a tohto stanoviska. Zmenu druhu
pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.
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LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
• stanovisko k územnému konaniu pod č. 1672/2015/PŠ zo dňa 22.02,2015:
- Upozorňujeme Vás, že navrhovaná VN pripojka a STL plynovod križujú potrubie

existujúceho verejného vodovodu (pásmo ochrany 2,Sm od vonkajšieho půdorysného
okraja potrubia na každú stranu) a svojou časťou vedú v súbehu s týmto potrubím
a stanovisko

• Vyjadrenie k stavebnému konaniu, pod.č. 2067/20 15/PS ZO dňa 13.05.20 IS

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611701462 dňa 19.01.2017
s pripomienkami: Důjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (d‘alej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAMA, s.r.o.

Slovak Telekom a. s. a/alebo DJGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú ncoddelitel‘nou
súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rcšpektovať naslcdovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (*68 Zákona Č. 351/2011 Z. z.) a

Zároveň je potrebné dodržať ustanovenie *65 zákona Č. 351/2011 Z. Z. O ochrane proti
rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosf uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník a)ebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktor podal uvedenú žíadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a1alebo DIGI
SLOVAKIÁ, s.r.o. alebo Zasahuje do ochranného pásma týchto sjeti (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostrednictvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sjeti: Ján Babál, jan.babaltelekom.sk,
+421 444328456

4. V zmysle * 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakreslíť príebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle *66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedeni s
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a,s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriad‘ovania skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradeni.

7. V prípade ak na Vami deflnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, as. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečíť nadzemnú sleť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
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8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa * 68 zákona č. 351/201 ILz. o e]ektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dóvodov pokračovat‘ po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosf, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyj adrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tornu, že na Vašom záujmovom území sa můžu nachádzať zariadenia mých
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel‘a na povinnosť vyžiadaf si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK společnosti Slovak Telekom a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál,
jan.babaltelekom.sk, +421 444328456, 0903924519
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved‘te číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho
vydania.

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

12.Ziadateľ může vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuternosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

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

15. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

K stavbe sa vyjadrili:
Ministerstvo obrany SR, Ágentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, CSA 7, 974 31
Banská Bystrica č. ASMdpS-1-1 109/2015 dňa 05.08.2015; Okresné riaditeľstvo hasičského a
záchranného zboru, Nám. osboboditeľov č. 1, 031 41 Lipt. Mikuláš č. ORHZ-LMI-487/2015 zo
dňa 13.07.2015; Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský‘ Mikuláš č. OU-LM-OSZP-2015/007079-002/Pp dňa 29.07.2015;
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPaK, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-2015/708 1-002/CEN dňa 27.07.2015; Okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš Č. OU
LM-OSZP-ŠVS-2015/007082-2/Mk dňa 17.07.2015; Krajský pamiatkový úrad, Mariánske
námestie 19, 010 01 Zilina stanovisko č.KPUZA-2015/9022-2/24049/FUR zo dňa 14.04.2015;
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a
verejných priestranstiev vo vy‘jadrení Č. ZPD-2015/04131-OO2IPOR zo dňa 14.07.2015; SSE-D,
a.s., Stredoslovenská energetika — distribúcia, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Zilina pod č.
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7103000-16-A-0062 zo dňa 19.02.2016; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný
odbor vo vyjadrení pod č. OU-LM-PLO-2016/002415-2/IVA Zo dňa 26.02.2016; LVS, a.s.,
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš stanovisko k územnému konaniu pod č. 1672/2015/PS
za dňa 22.02.2015 a vyjadrenie k stavebnému konaniu, pad.č. 2067/2015/PS za dňa 13.05.2015;
Slovak Telekom. a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611701462 dňa 19.01.2017; Orange
Slovensko, a.s., Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany vo vyjadrení Č. BB —

2275/2015 zo dňa 09.12.2015

Rozhodnutie o námietkach účastnikov konania:
V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastnikov konania.

Odóvodnenie:
Stavebník Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47

Zilina, lCD: 36442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš,
ICO: 44 736 339 podal dňa 13.12.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu ‘

9003 — Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Zah. TS LAS t— liniová stavba v k.ú. Palúdzka.
‚ Na predmetnú stavbu bob vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č.

URaSP 2015/06377/OO3Le dňa 04.04.20 16. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.
Tunajší úrad oznámil začatie stavebného konania liniovej stavby dňa 16.12.2016, apretože

stavebnému úradu sú dobre Známe pomery staveniska z územného konania a žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústneho pojednávania.
Dotknutým účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť uplatniť svoje námietky do
7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky — od dňa 03.01.2017 stým, že na pripomienky a
námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní sa v zmysle 61 ods.1) stavebného
zákona neprihliada. V určenom termíne neboli podané žiadne námietky a pripomienky.

Po preskúmaní žiadosti bob zistené, že nie je predložené vyjadrenie spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a overené a podpísané zmluvy na preukázanie mého práva v zmysle 139 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na dotknuté parcely a
preto bob konanie prerušené do doby doplnenia dokladov uvedených vo výzve vydanej pod Č.
MsU!URaSP/20 16/07616-03/Bot zo dňa 26.0] .2017.

Stavebný úrad skúmal. či dokumentácia spbňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov,
predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a
osobitnými predpismi ‚ čije zabezpečená komplexnosť a plynubosť výstavby, čije zabezpečené
včasné vybudovanie technického. obČianskeho alebo mého vybavenia potrebného na riadne
užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach *62 ods.1 a 2 stavebného zákona a 8
vyhl. Č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s úČastnikmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že
uskutočnenim (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené Záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené abebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také důvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby.
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Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle *52
ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

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

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

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

Stavba bude uskutočnená podra dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

Vlastníctvo preukázané:
Vlastnícke Drávo: - výpismi listov vlastníctva č. 3602, 2990, 4239, 4401, 204, 5651

k.ú. Liptovský Mikuláš
- geometrický plán č. 36735299-174/20 16 zo dňa 28.11.2016 overený
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom di‘ia 30.11.2016
pod Č. 1070/2016

mé právo:
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.1038/20 16/Práv uzatvorená

medzi Mestom Liptovský Mikuláš, ICO: 00315 524 a Stredoslovenskou energetikou
— Distribúcia a.s, ICO: 36442 151, v Ziline dňa 22.11.2016

- zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená medzi Matejom Gécim a Stredoslovenskou
energetikou — Distribúcia a.s, ICO: 36442 151, v Ziline dňa 17.02.2016

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi
Stredoslovenskou energetikou — Distribúcia a.s, ICO: 36442 151 a Matejom Gécim
v Ziline dňa 15.02.20 16

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Matejom Gécim
a Stredoslovenskou energetikou — Distribúcia a.s, ICO: 36442 151, v Ziline dňa
24.01.2017

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení nesk. predpisov:
pol.č. 60 písmeno g) nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane -200.- eur

Poučenie:
Podľa *53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolať. Odvolanie podľa 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 poriadku ‚ uL. Stúrova 1989/4 1, Liptovský Mikuláš.

o odvolaní rozhodne Okresný úrad Ziina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja
Kmefa č. 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné sůdom podľa ustanoveni Správneho súdneho poriadku.

\ 5‘ ‘i.j5. \ Ing. Ján Hle áě,PhD.

I * * J primátor mesta Liptovský Mikuláš
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Toto rozhodnutie má podl‘a 69 ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskoršich predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené
v mieste obvyklým spbsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doruČenia. Súčasne musí byt‘ obcou zverejnené aj mým
spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlaČi alebo na
doČasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa Lýka.

—5-02-2017 21 -02-20V ‚

‚ ‘ ‚ . ‚ r tJF JDLO hEŠ;
Vyvesene dna Zvesene dna Zverejnene rnym sposobom

MESTO UPTOVSKÝ MiKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

031 42 LIPTOVSKÝ M*«JLÁŠ
0-1

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
— Vlastníci dotknutých pozemkov; doručenie verejnou vyhláškou
— EUB, s.r.o., Prichradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš—splnomocnenec

Na vedomie
— Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19,01001 Zilina
— Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru. Podtatranského 25,

03101 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš — Pozemkový a lesný odbor. Kollárova 2,

031 0! Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SVS,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP — úsek SSOPaK,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOH,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— LVS, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
— SSE, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Zilina
— Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
— SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
— Orange Slovensko, a.s., Michlovský. spol. 5 r.o., Letná 796/9. 921 01 Piešťany
— Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Stúrova 1989/41,

031 42 Liptovský Mikuláš
— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19,01001 Zilina
— Orange Slovensko, a.s., Michlovský. spol. s r.o.. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
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EXIST. VN VZDUSNE VEDENIE
EXIST. VN ZEMNE VEDENIE
EXIST. NN VZDUSNE VEDENIE
EXIST. NN ZEMNE VEDENIE
ZNOVUMONT. NN NADZEMNE VEDENIE
NOVE VN ZEMNE VEDENIE

— NOVE NN ZEMNE VEDENIE
ZNOVUMONT. NN NADZEMNA PRIPOJKA
EXIST. NN ZEMNA PRIPOJKA
EXIST. VR!S
NOVA VRIS
EXIST. USEKOVY ODPOJOVAC
NOVY USEKOVY ODPOJOVAC
EXIST. ZVODIC PREPATIA NN
NOVY ZVODIC PREPATIA NN
NOVY ZVODIC PREPATIA VN
NOVA VYSTRAZNA TABULKA
EXIST. STLP BETON NN
DEM. STLP BETON NN
NOVY STLP BETON NN
NOVA TRAFOSTANICA KIOSKOVÁ
NOVA SKRINA PRIS
NOVE UZEMNENIE
EXIST. STROM
HALDY ZEME ‚ KAMENA
REZANIE SPEVNENEJ PLOCHY

— EXIST. PLOT
CESTA ASFALT

KO
exist. DBjpj1O

oxist. lx konz. UV
eXist. 6x zav. hol.

eXist. 3x HDA-24MA
lx OTE 251400+HOA

3x POLTř24OIIXO

Napatova sustava: 22 kV, 50 Hz - IT
Ochrana pred dotykom zivych cash STN EN 61936-1
- ochrana krytom

- ochrana zabranou
- ochrana umiestnenim mimo dosahu

Ochrana pred dotykom nezivych cash STN EN 61936-1
Ochrana uzemnenim SrN EN 50522

Napalova sustava: 3-i-PEN, 2301420, 50 Hz - TN-C
Ochrana pred urazom elektňckym pwdom:

V normalnej prevadzke - izolovanim zivych casU, krytmi,

umiestnenim mimo dosahu

Pri poruche - samocinnym odpojením napajania

Námrazova oblast: Nl
Vonkajsie vplyvy - AA8, AB8, Ad, AEI, AFI, AKI, ALI, AMI,

AN3, API, AQ2, AS2, BDI, BEl, CAl, CBI
Vnutorne vplyvy - AA4, AB4, Ad, AFI, AGI, AHI, AKI, ALI,

AMI, ANI, API, ARI, BAl, BB2, BC2, BEl,
CAl, CBI

ZODPPRW. Ing. Michal Borsik

::1J e U b . sk YypcovAL Ing. Michal Borsik

ELe LEO RIaa,á 1690130. Ell El Lei IkbÍáŠ KONTROLOVAL Ing. romaa Slotka

STAVEBNIK: Slredoslovenakä energetika - Distdbúcia, as.

STAVBA DATUM 0212016

9003- LípL Mikulaa - Paludzka - Zah. TS LAS FORMÁT M

SO 01 - VN vedenia kablove PROFESIA EL
SO 02 - NN vedenia kablovo
Ps 01 - Trafostanice mumvane STUPEŇ DSP

MIERKA 1:1000

ČiSto 5W LM - 9003
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