Obec BOBROVEC
Obecný úrad, 032 21 Bobrovec
V Liptovskom Mikuláši 30.03.2017
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2017/00857-03/MIC
Vybavuje Ing. Á. Michalková
Tel. 044/5565345
E—mail; andrea.michaIkovamiLwlas.sk

žiadosť
Vec: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nová miestna komunikácia spojnica ul.
Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“ SO 02 Verejné osvetlenie
—

—

-

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš,
podal dňa 09.02.20 17 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nová micstna
komunikácia spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“- SO 02
Verejné osvetlenie, ktorá má byť umiestnená na pozemku parc. č. KN—C 222/2, KN—C
286/13, KN—C 23 1/2, KN—C 6553/5 (KN—E 6553), 245 v k. ú. Liptovsk‘ Mikuláš.
Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa 117 v spojení s 119 ods. 3 zák. č.
50/1976 Zb. o úzcmnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v zneni
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a * 5 písm. a zák. č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně plánovanie, stavebný poňadok a bývanie,
prerokoval žiadosť stavebníka a podl‘a * 62 a
63 stavebného zákona a po preskúmaní
žiadosti rozhodol takto:
Stavba „Nová miestna komunikácia
spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb
v Liptovskom Mikuláši“ SO 02 Verejné osvetlenie, ktorá má byť umiesrnená na pozemku
parc. č. KN-C 222/2, KN—C 286/ĺ 3, KN—C 23 1/2, KN—C 6553/5 (KN—E 6553), 245 v k. ú.
Liptovský Mikuláš sa podľa 66, ods. I zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona)
—

„

“

—

-

p O V 01‘ u j e
Popis stavby:
Jedná sa o návrh sústavy verejného osvetlenia pre novú komunikáciu medzi ul.
Pišútovou a Dornom služieb. Priestor bude osvetlený ósmimi osvetľovacimi stožiarmi s LED
zdrojmi. Napájacím bodom pre osvetľovacie stožiare bude póvodný stožiar verejného
osvetlenia na Pišútovej ulici. Ovládanie a meranie spotreby je riešené v rozvádzači verejného
osvetlenia spolu s vetvou na Pišútovej ulici.

Objektová skladba: / v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia /
• Inžinierske objekty
50—02 Verejné osvetlenie
Vlastníkom nehnutel‘nosti:
Pozemku parc. č. KN-C 222/2, 286/13, 23 1/2, 245 na základe výpisu z listu vlastníctva Č. 4401

vydaného Okresným úradom, katastrálnyrn odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016 je
stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989141, 031 01 Liptovský Mikuláš, pozemku
parc. č. KN—C 6553/5 (KN—E 6553) na základe výpisu z listu vlastníctva Č. 7123 vydaného
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016 je stavebník
mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemok parc. Č. KN-C 222/2, 286/13, 231/2, 6553/5 (KN—E 6553) v k.ú. Liptovský Mikuláš
je vedený ako zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. KN-C 245 v k.ú. Liptovský
Mikuláš je vedený ako ostatné plochy.
Sáhlas k timeru na pol‘nohospodárskcj pódc vydal:
Nevyžaduje Sa.
Projektovú dokumentáciu vypracovali:
Ján Zvolenský, elektrotechnik špecialista 214 hA 1998 EZ P A E2

—

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Verejné osvetlenie“ bude realizované podl‘a rozhodnutia
Umiestnenie stavby
o umiestnení stavby vydaného obcou Bobrovec pod Č. MsU/URaSP URaSP 2016/0340703/MIC zo dňa 24.11.2016.
„

Podmicnky napojenia na inžinierske sietc a úpravu stavcniska:
napojenie na rozvodné siete:
Vcrcjné osvctlenic Napájacím bodom pre navrhovanú vetvu verejného osvetlenia je
póvodný stožiar VO na Pišútovej ulici.

—

—

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadeni. dbať o ochranu zdravia osób na stavenisku.
Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona
237/2000 Zb., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 50/1 976 Zb. / stavebný zákon I, pdslušné
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Spósob uskutoČňovania: dodávatel‘sky.
Zhotovitel‘ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi
stavebnému úradu zhotovitel‘a stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla,
spolu s dokladmi o odbomej spůsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.
Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby a na stavbe je potrebné viesť stavebný denník
Stavebník je povinný pred realizovaním výkopových prác požiadat‘ mesto Liptovský
Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných
komunikácií a verejných priestranstiev o povolenie na zv]áštne užívanie miestnej
komunikácie.
—

—

—

—

—

—

—

—

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobncjšie

podmienky z hPadiska architcktúry:
Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečif vytýčenie všetkých inžinierskych
sjetí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestnif tabuľu na viditeľnom mieste pri
vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, ho bude
stavbu uskutočňovať a ktorÝ orgán a kedy stavbu povolil.
Zariadenie staveniska umiestnit‘ na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania
zariadenie staveniska odstránif a pozemok daf do póvodného stavu. V prípade záberu
verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš,
útvar cestnej dopravy, PK a VP.
Stavebnými prácami nesmie byt‘ obmedzený pohyb na pril‘ahlých komunikáciách, je
potrebné zabezpečit‘ ich ochranu pred znečistením.
Odvedenie dažďových vód z pozemku a zo stavby riešif tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susedných pozemkov a nehirnteľností.
Križovanie sjeti realizovaf v zmysle SIN 76 6005.
Manipulačný priestor je potrebné ohradit‘, označit‘ a zabezpečit‘ tak, aby nedošlo k úrazu
oko]oidúcich osób.
Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásit‘ tunajšiemu úradu ešte pred
jej umiestnenim a miesto uloženia odsúhlasit‘ Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH.
Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastně náklady na riadnej skládke
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je
potrebné uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárswa
v stanovisku pod č. MsU/ZP-2017/01283-02/Smt zo dňa 01.03.2017 vydáva stanovisko
v ktorom bob splnené (tunajšiemu oddeleniu bol predložený projekt sadových úprav od
Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš a dreviny z tohto projektu boli
premietnuté v rozhodnutí na vúrub č. MSLH-S2016/OO9O1VM zo dňa 30.11.2016 ako
náhradná výsadba za stromy, ktoré budú kvóli predmetnej stavbe odstránené).
-

-

-

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozcmných komunikácii a verejnýeh priestranstiev vo vyjadrení pod č.
ZPD-2016/03505-OO2JLEN ZO dňa 25.04.2016 súhlasi s vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia bez pripomienok.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP vo
vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2016/11295-002-CEN zo dňa 21.10.2016 nemá
námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „Nová
miestna komunikácia spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“,
na parcelách č. KN-C 222/2, 222/1, 286/13, 231/2, 231/1, 228/7,286/4v k.ú. Liptovský
Mikuláš, podl‘a predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej
spoločnost‘ou DESIGNCR4FT, s.r.o., Vrbická 1948,031 01 Liptovský Mikuláš v
03/2016.
Navrhovaná stavba je situovaná v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, na území, kde
plati I. stupeň územnej ochrany. Z pohl‘adu záujmov Chránených zákonom o ochrane
prírody a krajiny správny orgán požaduje:
Pri realizácii stavby volif mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s
cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie
-

Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH vo
vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2016/005688-002-MA zo dňa 04.05.20 16 súhlasí za
dodržania podmienok: S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa
bude nakladaf v súlade s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve a s
vypracovanou projektovou dokumentáciou.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej
osobe.
Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit‘, je potrebné odovzdaf len
oprávnenej osobe v zmys]e ‚.zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich
zhodnotenie (zbemé suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných
odpadov pnp. bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na
stavenisku je potrebné vyčleníť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a
zabezpečit‘ ho zbemou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad
pripadne mým vhodným spósobom, ktoiý nebude ohrozovať životné prostredie alebo
odpad zo staveniska hneď odvážať.
Prevádzkovatel‘ stavby Zabezpečí pravidelné odstraňovanie kalu z ORL ajeho
odovzdanie oprávnenej osobe na nakladanie s ním.
-

Okresné riaditcl‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
v stanovisku pod č. ORHZ-LMI-351/2016 zo dňa 12.05.2016 súhlasi bez pripomienok.
V rámci stavby je potrebné rešpektovať jestvujúce zariadenia na dodávku vody na
hasenie požiarov odberné miesta.
—

-

-

-

-

-

-

Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia v záväznom stanovisku
pod č. OU-LM-OKR-2016/001665-048 zo dňa 27.04.2016:
pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby „Nová miestna komunikácia
spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“ z hl‘adiska civilnej
ochrany.
Identifikačné údaje stavby:
Názov stavby : Nová miestna komunikácia spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb
Miesto stavby : Liptovský Mikuláš
Investor: Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Nová
miestna komunikácia spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“.
-

-

-

-

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2016/1 15822/35361íFUR zo dňa 11.05.2016 K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Zitina
v konaní podFa stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska
záujmov chránených pamiatkovým zákonom:
ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu napr. objektu,
kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov. keramiky,
pracovných nástrojov, minci alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález
okamžite
ohlásit‘ Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, najneskór na druhý praeovný deň po
náj dení
a ponechat‘ ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
-

-

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 3943/2016/MH zo dňa

26.07.2016 s predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej
správe, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. Trasu
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime pred začatím výstavby na základe
predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách).
Investora žiadame, aby minimálne dva týždne pred zahájením rekonštrukčných prác
dohodo! s našou spoločnosťou postup a rozsah prác.
Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných
šachtách žiadame upraviť do výšky budúcej nivelety spevnených plóch.
Pri výstavbe uličných vpustí, odvodnenia a trativodu žiadame dodržať ochraimé pásmo
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min.
1,5 m od vonkajšieho půdorysného okraja potwbia na každú stranu. Križovanie sjetí je
potrebné realizovat‘ v
zmysle SYN.
V pdpade, že pri realizácii stavby dójde k poruchám na potrubiach aiebo zariadeniach v
našej
správe, žiadarne ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916
579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom uličných vpustí, odvodnenia, trativodu
a verejného osvetlenia žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt Ing. Hán
tel. č. 0908/916580, p. Hričák telč. 0905 701 932.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

Imafcx, spol. s.r.o., vo vyjadrení pod č. JK-VY-20160503_3 zo dňa 03.05.20 16
V oblasti realizácie stavby prebieha územné konanie na pripojenie OD Central k našej
metropolitnej optickej sieti. Optickú sieť budeme viesť cez parkovacie plochy. prípadne
zelený pás, súbežne s pripravovanou cestnou komunikáciou. Požadujeme na mieste
križovasiia našej siete s kommiikáciou umiestnif PVC chráničku Dl 10 mm.
Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. pod č. 4600024672 zo dňa 30.05.2016
v stanovisku uvádza: V predmetnej lokalite katastra Liptovský Mikuláš sa podľa Vami
predložených mapových podkladov (v smere od par 286/4 k parcele 222/2) nachádzajú
podzemné NN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na
situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou prerušovanou VN vedenia
22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN
vedenia vzdušné, zelenou plnou MN podzemné)
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem SYN (VN
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 1 0.metrov, 1*1 vzdušné
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN aNN zemné káblové vedenie
na každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit‘ celistvost‘
uzemňovacej sústavy
pre
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter V zmysle stavebného zákona je
určenie presnej trasy podzemných vedeni potrebné fyzicky ju vytýčit‘.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe
objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného praeoviska
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
predjednat‘ postup prác na príslušnom pracovisku, kontaktná osoba majster Strediska
údržby LM p. Fiačan tel. 041/5 19 6650.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zaňadení v majetku SSE-D, as. musí
-

-

-

-

realizátor prizvaf zástupcu SSE D, a s. z pracoviska Technická príprava a RP na
kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného dennĺka, prípadne na kópiu
tohto vyjadrenia
V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržaf manipulačný priestor
min I meter na každů stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
Zároveň si Vás dovoľujeme upozomiť, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj
podzemné vedenia tretích osób.
Platnosť toMo vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia
-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/276O3JPPÍHn/2016 zo dňa 18.05.2016-V záujmovom
území sa nachádza/nachádzajú. Orientačně znázornenie trasy plynárenského
zariadeniaiumiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázomenie“) je
prilohou tohto stanoviska.
Orientačně znázomenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia aialebo realizácie stavby
w‘alebo výkonu mých činností
SPP-D, ako prevádzkovateľ distňbučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z z
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d‘alej len „Zákon o energetike“) SUHLASI s vydaním stavebného povolenia na vyššie
uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok.
VSEOBECNE PODMIENKY:
Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania mých činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP
distribúcia, a.s., Sekcia údržby. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(www.spp-distribucia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky aialebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne
hodinu,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p Dušan Boroš, tel č +421 52 242 5201) najneskór
7 dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpečit‘ prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dövodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najma výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštmkcie (obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožníť záswpcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadeni výhradne ručne bez použitia
strojových mechaiizmov,
ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie. je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypů plynovodu a uloženia
výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
pristup k akýmkol‘vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
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manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial‘ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatně inžinierske siete musia byt‘ počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovaf také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit‘ do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt‘
ilmeď ohlásené SPP-D na tel. č 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D může pň všetkých pripadoch poškodenia plynárenských
zariadení podat‘ podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (501), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom aialebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložit‘ podl‘a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-E až 150
000,- E,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavaf ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohFadnif existenciu plynárenských zariadení
alalebo ich ochranných alalebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s eXistujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržaf minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle SYN
736005 aTPP 906 01,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle *79 a *80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod,
OSOBITNE PODMIENKY:
Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca komunikácie prizvať pracovníka
technickej kontroly a diagnostiky Zilina ku kontrole tesnosti (p. Ing Peter Vrzgula
044/6265611, 0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn.
rozvodu.
Poklopy plyn. zariadení upraviť na úroveň terénu tak, aby boli spristupnené.
‚
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Slovak Telekom, a.s. vo vyjadreni pod č. 6611627256 zo dňa 17.10.2016
Dójde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a s alalebo DICI SLOVAKIA, s r.o.
Slovak Telekom as. a DICI SLOVAKIA, s. r.o. požadujú zahmút‘ 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:
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (*68 zákona č. 35112011 Z. z. ) a
zároveň je potrebné dodržat‘ ustanovenie *65 zákona č 35 1/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu
Vyjadrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
pripade zmeny vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnost‘ podľa bodu 3.
Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a. s. a/alebo DICI
SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma iýchto sjeti (najneskór pred
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spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sjeti Ján Babál, jan
babal@telekom sk, +421 44432845
V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sado
projektu stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle *66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládkv telekomunikačných vedení s
vlastnikom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovat‘
prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovaf
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prek]ádok podzemných
telekomunikačných vedeni a zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom územi v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. aJalebo
DIOl SLOVAKIA, s r o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušením povinností
podľa * 68 zákona č. 35 1/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosfou z akýchkoFvek
dóvodov pokračovaf po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosf, je povinný zastavit‘
zemné práce a požiadaf o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom. a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
Vzhľadom k tornu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia mých
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na poviimost‘ vyžiadať si obdobné vyjadrenie
od prevádzkovateľov týchto zariadeni
\ytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom as. a DIOl SLQVAKIA, 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 babal@telekorn sk, +421 444328456,0903924519
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved‘te číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho
vydania
Stavebník alebo 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
Ziadatel‘ móže vyjadrenie použif iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovat‘, prenajímat‘
abebo využivať bez súhlasu spoločnosti Sbovak Telekom. a.s.
Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v pripade ak plánuje napojiť nehnuteľnosf na
verejnú elektronickú kornunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
úzernné rozhodnutie doplniť aj telekornunikačnú prípojku
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie
Prílohy k vyj adreniu
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Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateřa
Všeobecné podmienky ochrany SEK
V pripade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosf, je v kolizH so SEK
Slovak Telekom,a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sjeti, je stavebník po konzultácH so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečit‘:
Ochranu alebo preloženie sjetí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom,a. s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s
preložením sjeti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner
Ján Potančok, teletandem®mail t-com sk, 0903409880
UPOZORNENIE V káblovej ryhe sa mĎže nachádzať viac zariadeni (káble, potrubia) s
róznou funkčnost‘ou
Pri akýchkoľvek prácach. ktorými móžu byt‘ obrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadatel‘ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu,
PreukázatePné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú wkonávaf zemné práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré bolj na
jeho ochranu stanovené
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
± 30 cm skutočného uloženia vedenja alebo zarjadenja od vyznačenej polohy na
povrchu terénu
Upozomenie zamestnancov. aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatmost‘ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr hlbiace stroje)
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozenju, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vvznačenej polohy zariadenia
Zhutneme zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypasňm)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zarjadenia na telefónne číslol2l29
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoločnost
Slovák Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA. s r o nezodpovedajú za zmeny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit‘, alebo znfžit‘ krytie

tel káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
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V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadost‘ o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk),
Ziadame dodržať platné predpisy podFa SYN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
FIN.M.O.S. a.s., pod č. PL/2017 zo dňa 08.03 .2017 oznamuje: Na prípadné zásahy do
zariadení VO, ktoré patria do majetku FIN.M.O.S., a.s. určujeme nasledovné
podmienky:
Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady mesta Liptovský
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Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovednosf.
V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame
vykonat‘ presné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnost‘ou na náklady investora.
Zariadenia VO patriaee do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej
spoločnosti a vykonané zmeny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov
medzi našou spoločnost‘ou a mestom Liptovský Mikuláš.
Uskutočnené zmeny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu
VO na vlastné náklady mesta Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude
bezodkladne predložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti.
Z technického hľadiska sa k samotnej dokumentácii a stavbe nevyjadrujeme.
Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a
zmien na VO ako aj o zaslanie príslušných dokladov, najmä reviznych správ a pasportu
VO.
TÜV SOD Slovakia, ss.o. v odbornom stanovisku pod č. 0998/30/16/BT/OS/DOK zo
dňa 09.05.2016 konštatuje; Pri inšpekcii vykonanej dňa 09.05.2016 boli zistené
nasledovné nedostatky.
Pri použití vyrovnávacieho prstenea nie je dodržaná vzdialenosf nástupného stúpadla do
šachty podľa Čl. 37 STN 74 3282, čo nie je v súlade s 9 ods. 1 písm. b) bod I a písm.
e) vyhl. MZP SR Č. 453/2000 Z. z.
V technickej správe nic je údaj o jestvujůcich ochranných pásmach
eíektroenergetických zariadení, čo nie je v súlade s * 9 ods. 1 písm. b) bod 4 vyhl. MZP
SR Č. 453/2000 Z. z.
Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle 14 ods. I písm. d)
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto
odborné stanovisko:
Projektová dokumentácia splňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po
odstráncní nedostatkov uvedených v bodoch 1 a 2
Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.
Upozomenie:
Bob by vhodné aby projektová dokumentácia stavby, ktorá sa predkladá k stavebnému
konaniu obsahovala úpravy a riešenia predpísané z hľadiska splnenia základných
požiadaviek na stavby (mechanická odolnost‘ a stabilita).
Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určit‘ zásady technických,
organizačných prípadne d‘alšich opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci podľa vyhl. MPSVR SR Č. M7/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Poznámka:
TUV SUD Slovakia s.r.o. móže vykonať inšpekciu podľa SiN EN ISO/IEC
17020:20 12 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadeni, ktoré sú v
nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení
(v príslušnej etape výstavby technický dozor stavieb).
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
Nedostatky a upozomenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú
dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.
Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzfahujú len k
posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nic je možné bez súhlasu TÜV SÜD
Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovat‘ inak než vcelku.
‚
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Rozhodnutie o námictkach účastníkov konania:

Neboli predložené
—

—

—

—

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle 52 ods.1 zák.č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráea platnosť, 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 záväzné pre právnych
nástupcov konania.

Od bvod nen je:
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v * 62 a * 63 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju
s účastnikmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby
nic sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či obrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v
43d a 43e stavebného zákona v znení neskoršich predpisov, vyhláškou 5 32/2002 Z. z.
a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Dňa 09.02.20 17 stavebný úrad obdržal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Nová
miestna komunikácia spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“ SO
02 Verejné osvetlenie, ktorá má byť umiestnená na pozemku parc. č. KN—C 222/2, KN—C
286/13, KN—C 231/2, KN—C 6553/5 (KN—E 6553), 245 vk, ú. Liptovský Mikuláš.
Dňa 22.02.20 17 stavebný úrad oznámil začatie konania verejnou vyhláškou a upustil od
miestneho zist‘ovania aj od ústneho pojednávania, nakol‘ko sú mu pomery v daiej lokalite
dostatočne známe a žiadost‘ poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby
a stanovil lehotu 7 pracovných dni od doručenia oznámenia o začatí konania na vznesenie
pripomienok. Nakol‘ko ku konaniu boli doložené všetky potrebné stanoviská dotknutých
orgánov stavebný úrad vydal v predmetnej veei stavebné povolenie.
-

—

Stanoviská dotkrrntých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia (TDV SOV Slovakia. s.r.o.; LMT, a.s.; 02 Slovakia, s.r.o.; FIN.M.O.S. a.s.;
Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica; Profi-Net, s.r.o.; Energotel, a.s.;
Orange Slovensko as.; Slovak Telekom, a.s.; SPP-D, a.s.; SSE-D, a.s.; Imafex spol. s.r.o.;
LVS. a.s.; Krajský pamiatkový úrad Žilina; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
krízového riadenia; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom
Mikuláši; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej správy ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva).
Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN SU mesta Liptovský Mikuláš. Podľa
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho záväzná časť
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2O1ONZN
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.201 1 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná
stavba nachádza v urbanistickom bloku obytné územie s prevahou bytových domov
Stavba jev súlade splatným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.
„

“.

Verejné osvetlenie“ bude realizované podľa rozhodnutia
Umiestnenie stavby
o umiestnení stavby vydaného obcou Bobrovec pod č. MsU/URaSP 2016/03407-03/MIC zo
dňa 24.11.2016.
„

Poučenie:
Podl‘a * 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
správneho orgánu sa možno odvolat‘. Odvolanie podFa * 54 zákona o správnom konaní sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Bobrovec cestou Společného
obecného úradu, ůzemného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Stúrova 1989/41
v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, Odbor výstavby a bytovej
politiky, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých
oprávnených prostriedkov preskúmatel‘né súdom.
rPtC
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Ing.Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnutel‘nosti

—

doručuje sa verejnou vyhláškou

61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom
Toto rozhodnutie má podľa
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov povahu
verejnej vyhlášky a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byt‘ vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš a obce Bobrovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Súčasne musí byť mestom a obcou zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým,
najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alcbo na dočasnej úradncj tabuli na
mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Ján Zvolenský, Zápotockého 1228, 031 01 Liptovský Mikuláš projektant
Mestský úrad, odbor ZP a dopravy, Liptovský Mikuláš
Okrcsný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek 8501-1, Vrbická 1993, 031 01
Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt.
Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť, as. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt.
Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Poštová či, 01008 Zilina
Stredoslovenská energetika distribúcia a.s. Zilina, 01047 Zilina
FIN.M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Zilina. Mariánske nám. 19,01001 Zilina
Imafex. spol. s.r.o. Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
—

-

—

.

Vyvesené v mieste stavby dňa•. Zvesené dňa‘.
‚

Vyvesene dna
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Oznámené mým spósobom (akým)

‚

Zvesene dna
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