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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
V Liptovskom Mikuláši: 06.06.2017
Číslo: MsÚ/ÚR a SP/2017/03715-03/TBo
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík
Tel.: +421 —044/5565344
E-mail: tomas.borsik2)mikulas.sk

Vec
IMAFEX, spol. s r.o., Belopotoekého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, fCO: 36 396 567
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Vcrejná telekomunikačná optická sleť
Liptovský Mikuláš Palúdzka Eduarda Pcnkalu“

—

—

—

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ INIAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš,
ICO 36 396 567 podal dňa 24.04.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na
stavbu „Verejná tclekomunikačná optická sleť Liptovský Mikuláš Palúdzka Eduarda
Penkalu“ liniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch parc. č. KN-C 2098/170,
KN-C 2098/145, KN-C 2098/134, KN-C 20198/180, KN-C 2098/140, KN-C 2098/150, KNC 2098/155, KN-C 2098/154, KN-C 2098/118, KN-C 2098/151, KN-C 2099/118, KN-C
2099/114, KN-C 2098/3, KN-C 2099/134, KN-C 2099/123, KN-C 2099/124, KN-C 2098/97,
KN-C 2098/276, KN-C 2099/ĺ 16, KN-C 2098/108, KN-C 2098/113, KN-C 2098/102 vk. ú.
Palúdzka. Uvedeným dňom bob začaté územně konanie.
—

—

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa 117 v spojení s 119
ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 5 písm. „a“ zák. č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
zastúpené primátorom mesta prerokovalo návrh navrhovateľa s účastnikmi konania a
dotknutými orgánmi postupom podl‘a 36 stavebného zákona, posúdilo návrh podl‘a * 37 a
38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dothutými orgánmi a vyhodnotilo
námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe výsledkov toMo konania podľa * 39 a 39a zák. č. 50/1 976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umicstnení stavby
Palúdzka
Eduarda
„Verejná telekomunikačná optická slet‘ Liptovský Mikuláš
Penkalu“ liniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch parc. č. KN-C 2098/170,
KN-C 2098/145, KN-C 2098/134, KN-C 20198/180, KN-C 2098/140, KN-C 2098/150, KNC 2098/155, KN-C 2098/154, KN-C 2098/118, KN-C 2098/151, KN-C 2099/118, KN-C
2099/114, KN-C 2098/3, KN-C 2099/134, KN-C 2099/123, KN-C 2099/124, KN-C 2098/97,
KN-C 2098/276. KN-C 2099/116, KN-C 2098/1 08, KN-C 2098/113, KN-C 2098/102 v k. ú.
Palúdzka, tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvori prílohu toMo
rozhodnutia.
—

—
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V zmysle 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý
poskytuje verejnú sjet‘, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:
a) zriad‘ovať a prevádzkovat‘ verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b) vstupovat‘ v súvislosti 50 zriad‘ovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedeni na
cudziu nehnutel‘nosť,
c) vykonávat‘ nevylmutné úpravy půdy a jej porastu, najmä odstraňovat‘ a okliesňovat‘
stromy a mé porasty ohrozujúce bezpečnost‘ a spoľahlivosť vedenia, ak to po
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podl‘a odseku 1 písm. „a“ sú vecnými
bremenami viaznucimi na dotknutých nehrnitel‘nostiach. Návrh na vykonanie záznamu do
katastra nehnuteľností podá podnik.
Druh, účel a popis predmctu územného rozhodnutia:
Navrhovaná stavba rieši uloženie rúr typu HDPE 40/32,5 mm a HDPE 14/10 do
výkopov pre optický kábel informačnej siete k.ú. Palúdzka Eduarda Penkalu Liptovský
Mikuláš. Východzím bodom bude eXistujúca šachta pri parc.č. KN-C 2099/107 k.ú. Palúdzka.
Trasa rozvodov nezasahuje do po]‘nohospodárskeho pódneho fondu, ani do lesného pódneho
fondu. nedójde k výrubu stromov,
—

—

Projektovú dokumcntáciu vypracoval:
Ing. Vladimir Kičin, 2219*A*5_3 teclmický návrh

—

—

Na uskutočncnic stavby sa určujú tieto podmicnky:
Pri uskutočncní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadeni, dbat‘ o ochranu zdravia osób na stavenisku.
Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
Pri stavbe budú dodržané všeobecné teclmické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona
237/2000 Zb., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), príslušné
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Zhotovitel‘ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konaiia oznámi
stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla,
spolu s dokladmi o odbornej spösobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.
Stavebný úrad ncupúšťa od vytýčenia priestorovcj polohy stavby oprávnenou
osobou!
Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby, na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.

—

—

—

—

—

—

—

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšic
podmienky z hl‘adiska architcktúry:
Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych
sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu ukončenia stavby
zariadenie staveniska odstránit‘ a pozemok dat‘ do póvodného stavu. V prípade záberu
verejného priestranstva pri realiiáeii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš.
Podnik, ktorý poskywje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať
si tak, aby nespósobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť,
abyju obmedzil na najmenšiu možnú micru.
—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

O začatí výkonu práva je povinný upovedomit‘ vlastníka alebo užívateľa dotknutej
nehnutcl‘nosti najmenej 15 dní vopred. Z dóvodu havárie, výkonu práv podl‘a zmluvy
o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení může podnik vstúpit‘ na
eudziu nehnutel‘nosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade
upovedomí vlastníka alcbo uživatel‘a bezodkladne.
Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviest‘ nehnutel‘nosti do predošlého
stavu, a ak to nic je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je
možné alebo ak je výsledný stav nelmuteľnosti horší ako jej póvodný stav alebo ak vznikla
škoda na porastoch, je povinný vyplatíť vlastníkovi nehnutel‘nosti jednorazovú primeranú
náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na
jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnutel‘nosti uplatníť v príslušnom podniku do
jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo
zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú,
každý z nich móže podať súdu návrh na rozbodnutie do šiestich mesiacov odo dňa
uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je
potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.
Križovanie sjetí realizovať v zmysle STN 76 6005.
Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osób.
Uložcnie nepotrebnej výkopovej zeminy ajej likvidáciu ohlásíť tunajšiemu úradu ešte pred
jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasit‘ s Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOI-I.
Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastné náklady na riadnej skládke
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je
potrebné uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.
Podl‘a
56 stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach verejnej
telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie
nevyžaduje.

1. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického
riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmü na výškové a polohové
umiestnenie stavby:
stavba bude urniestnená v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš
—

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od
susedných stavieb, výška stavby:
podl‘a zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia
o umiestnení stavby

—

Napojenie na siete technického vybavenia:
východzím bodom bude eXistujúca šachta pri parc.č. KN-C 2099/l 07 k.ú. Palúdzka
—

2. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH:
I. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatIvou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
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2. Po ukončení prác budú na vyžiadanie predložené doklady o spösobe naloženia s
odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdaf len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie (zariadenie na zber,
mobilně zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečif ho zbernou nádobou na vzniknutý
odpad prípadne mým vhodným spósobom, ktorý nebude obrozovat‘ životné prostredie
alebo odpad zo staveniska hned‘ odvážať.
3. Požiadavky vypltvajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastnikov sjetí a
zariadcní technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
Mesto Liptovský Mikuláš, odb ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP ZO dňa 20.03.2017:
telekomunikačně vedenie stavby
súhlasí so spůsobom umiestnenia inžinierskej siete
..Verejná telekomunikačná optická sieť Liptovský Mikuláš Palúdzka Eduarda Penkalu“ v
tclcsc rniestnych komunikácií pri dodržaní nasledovných podmienok:
Ul. Eduarda Penkalu otvoreným pozd]žnym výkopom v telese chodnfka, vrchnú krytovú
vrstvu chodníka zrealizovaf zo zámkovej dlažby v celej šírke chodníka, vjazdy dať do
póvodného stavu, priečny prekop vozovky realizovať len pretlakom, chránit‘ vzrastlú zeleň a
ostatnú zeleň dať do původného stavu,
Ul. Ladislava Hanusa otvoreným výkopom v mestskej zeleni, vjaidy dať do póvodného
stavu. chrániť vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do původného stavu;
Ul. Alfonza Gromu otvoreným výkopom v mestskej zeleni, vjazdy dať do původného
stavu, chrániť vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do póvodného stavu;
Ul. Mikuláša Stalmacha otvoreným výkopom v mestskej zeleni, vjazdy dať do původného
stavu, chrániť vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do původného stavu;
otvoreným výkopom v mestskej zeleni, vjazdy dať do
Ul. Ladislava Čemického
póvodného stavu, chránit‘ vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do póvodného stavu;
UL Eduarda Balla otvoreným výkopom v mestskej zeleni, vjazdy dať do póvodného stavu,
chránit‘ vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dat‘ do póvodného stavu;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Všeobecné podmienky:
vjazdy a vstupy z miestnych komunikácií na susedné nehnuteľnosti upravit‘ asfaltobetónom
alebo zámkovou dlažbou,
podkladová vrstva chodníka zo zámkovej dlažby z prostého betónu hrúbky min. 150 mm s
presahom min. 20 cm po bokoch výkopovej ryby,
vymenit‘ stavebnými prácami poškodené cestné resp. parkové obrubníky a prídlažbu,
obnovit‘ stavbou poškodené vodorovné dopravné značenie,
ostatnú zeleň dať do póvodného stavu navezenie min. 150 mm ornice, zbavenie povrchu
skál a osiatie trávou
Výkopové práce je potrebné vykonávaf v sůlade s SIN 83 7010 Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, článkom 4.2.4 a to: Hlbenie výkopov sa nesmie
vykonávat‘ v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných pripadoch nie je možné zabezpečit‘,
musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od pUty kmeňa. Pri hlbení
výkopov sa nesmú prernšiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa můžu prerušit‘ jedine rezom,
pričom sa rezné mieste zahladia a ošetria.
Za dreviny, ktoré budú kvůli výstavbe telekomunikačného vedenia, resp. následkom
výkopových prác zničené do dvoeh rokov od uskutočnenia výkopu, bude tunajší správny
orgán žiadať náhradu spoločenskej hodnoty za dreviny v zmysle Prílohy Č. 33 a č. 35
-

-

-

-

-

-
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Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. Taktiež upozorňujeme, že podl‘a 47 ods. I zákona č.
543/2002 Z. z. sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, za čo orgán ochrany prirody móže
podnikateľovi alebo právnickej osobe uložiť pokutu do 23 235,74 eura, v zmysle 90 ods. 2
písm. b) uvedeného zákona.
Pred začatím stavebných prácje stavebník povinný požiadať mesto Liptovský Mikuláš
o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie) z
dóvodu budovania telekomunikačného vedenia v ich telesách, ktoré vydá cestný správny
orgán na základe vydaného územného rozhodnutia stavby a písomnej žiadosti, ku ktorej bude
doložené vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a
odsúhlasená situácia dočasného dopravného značenia.
Mesto Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo upraviť vyššie uvedené podmienky po
vytýčení inžinierskych sietí a po obhliadke miest užívania vykonanej pred vydaním povolenia
na zvláštne užívanie miestnych komunikácii.
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta, zo dňa 30.03.2017:
Mestský úrad, útvar hlavného architekta, na základe
Mesto Liptovský Mikuláš
posúdenia Vašej žiadosti konštatuje, že k projektová dokumentáciia stavby „Verejná
Palúdzka
Eduarda Penkalu v k.ú.
telekomunikačná optická sief Liptovský Mikuláš
Palúdzka sa nachádza podl‘a platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý boj
schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa
16.12.2010 a jeho záväzná časť bota vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta
Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 súčinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien
a doplnkov v urbanistických blokoch „obytné územie s prevahou rodinných domov“ a
„obytné územie s prevahou bytových domov“, ktoré sú určené na výstavbu podľa definície
týchto blokov.
Stavba v zmysle predloženej projektovej dokumentácie nie je v rozpore s platným
územným plánom mesta Liptovský Mikuláš. Zariadenia technickej infraštruktúry, slúžiace pre
obsluhu územia, sú prípustnou funkciou oboch blokov.
-

-

-

Krajský pamiatkový úrad Žilina, zo dňa 17.03.20 17:
Ak počas stavebných prác dójde k akémukol‘vek archeologickému nálezu hmotnej
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektůr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásit‘ Krajskému pamiatkovému
úradu Zilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až
do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
—

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., zo dňa 03.04.2017:
SSE-D s bore uvedenou stavbou súhlasí s nasiedovnými pripomienkami:
1. V predmetnej lokalite katastra stavby časť Palúdzka na ulici E.Penkalu resp. v jej
blízkosti sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné MN vedenia a skrine.
Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako
prílohu tohto vyj adrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné,
červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia
vzdušné, zelenou plnou MN podzemné)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržaf ochransé pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z.. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem SIN. Pri
realizácii výkopových prác, žiadame neporušit‘ celistvosť uzemňovacej sústavy.
—
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3. Zároveň si Vás dovoľujerne upozorniť, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj
podzemné vedenia tretích osób. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako
aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Udržby Lipt. Mikuláš,
5. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadenív majetku SSE-D musí realizátor
prizvať zástupcu SSE D z príslušného strediska Udržby na kontrolu zariadenia, čo
potvrdia zápisorn do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
6. V súbehu a križovaní zemných káblových vedeni žiadame dodržat‘ manipulačný
priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
7. Plamosť tohto vyjadreniaje 12 kalendámych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnost‘ pri zmene údajov, na základe ktorých bob vydané (zmena lokality,
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy apod.).
-

Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., zo dňa 09.03.2017:
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
1. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v
našej správe, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti.
Presnú trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na základe
predloženej objednávky. Kontakt: Ing. Danek tel.č. 0905 997 903).
2. Pri výstavbe optickej siete vrátane šácht žiadame dodržat‘ pásmo ochrany verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v zmyslc zákona č. 442/2002 Z.z,, t.j. min. 1,5 m od
vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu. Križovanie sjetí je potrebné
realizovať v zmysle STN.
3. V prípade, že pri realizácii stavby dójde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach
v našej správc, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo
0908 916 579. Pripadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
4. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sjeti žiadame prizývať zástupcu našej
spoločnosti, inak nebudeme sůhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt Ing. Rán tel. č.
0908 916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932.
5. Po ukončeni výstavby požadujeme pre našu potrebu PD skutočného vyhotovenia
a geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie
MicroStation).
-

SPP Distribúcia, a.s., ZO dňa 21.03.2017:
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vvtýčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a / alebo realizácie stavby a /
alebo výkonu mých činností.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanoveni zákona C. 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 umiestnenim vyššie uvedenej stavby za
dodržania naskdujúcich podmienok:
VŠEOBECNE PODMIENKY
Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania mých činnosti je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky. ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, as., Sekcia údržby, Mlynské Niw 44/b, 825 11 Bratislava. alebo
—

-

—

-
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elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPPD (www.spii-distrihucia.sk).
v záujme predehádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky alalebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti lOOm, alebo ak doba
vytyčovarna nepresiahne I hodinu,
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania, alebo pre konanie podľa mých právnych predpisov, podľa podmienok
uvedených v tomto vyjadreni,
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť pro] ektovú
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa mých právnych
predpisov, na posúdenie SPP-D,
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podl‘a
mých predpisov, požadujeme, aby stavebník:
• rešpektova[ a zohl‘adnil existenciu plynárenských zariadeni alalebo ich
ochranných alalebo bezpečnostných pásiem
• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle SYN 73
6005 a TPP 90601
• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo
vzťahu k existuj úcim plynárenským zariadeniam,
• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
• zabezpečil vypracovanie detailnýeh výkresov všetkých súbehov a križovaní
exiswjúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Verejnoprospcšné služby Liptovský Mikuláš, zo dňa 28.03.2017:
Po obhliadke predmetného územia Vám oznamujeme: v hlavnej trase
telekomunikačného vedenia sa nachádzajú inžinierske siete v našej správe, ide o
podzemné siete verejného osvetlenia. Trasy sú zakreslené v priloženej kópii z mapy.
Investor je povinný pred začatím stavby zabezpečíť vytýčenie týchto sieti za účasti
zástupcu naše] organizácie a takisto je povinný dotknuté časti pozemkov vo
vlastníctve mesta uviesť do póvodného stavu vrátane trávnatých plóch.
—

—

F[N.M.O.S. a.s., zo dňa 08.03.2017:
Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budů vykonané na náklady mesta
Liptovský 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 spoločnosfou na náklady investora.
Zariadenia VO patriaee do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej
spoločnosti a vykonané zmeny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných
vzfahov medzi našou spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš.
Uskutočnené zmeny na VO budú premietnuté rnestom Liptovský Mikuláš do pasportu
VO na vlastné náklady mesta Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude
bezodkladne predložený vjednom vyhotoveni našej spoločnosti.
Z technického hFadiska sa k samotnej dokumentácii a stavbe nevyjadrujeme.
Po ukončení akcie \‘ás žiadarne o zaslanie pisomnej informácie o vykonaných úprav a
zmien na VO ako aj o zaslanie príslušných dokladov, najmä revíznych správ a
pasportu VO.
—

—

—

—

—

—
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Okresné riaditel‘sh‘o Policajnébo zboru v Liptovskom Mikuláš, Okresný dopravný
inšpcktorát zo dňa 24.03.2017:
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a taktiež so zvláštnym užívaním dotknutých
pozemných komunikácií za dodržania nasledovných podmienok:
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo
uložené podmienky zmenit‘, ak si to vyžiada bezpečnost‘ a plynulost‘ cestnej
prernávky, alebo verejný záujem,
Práce je potrebné realizovat‘ v čo najhatšom rnožnom čase, tak aby bola čo najmenej
dotknutá bezpečnosť a plynulosf na dotknutej komunikácií,
Pokiaľ bude počas realizácie na komunikácií obmedzená premávka, alebo sana nej
budú nachádzať pracovně stroje, žiadateľ predloží ODI Liptovský Mikuláš na
odsúhlasenie projekt organizácie dopravy prenosuým dopravným značením,
vypracovaný odborne spósobilou osobou.

-

—

—

—

5. Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom
chnínených záujmov účastníkov konania
neboli uplatnené
—

6. Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle
nadobudnutia právoplatnosti.

40 ods. I stavebného zákona tri roky odo dňa

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa vyjadrili:
ALCONET, s.r.o., M.Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Zo dňa 13.03.2017
Energotel, as, Miletičova 7, 821 08 Bratislava pod č. ET/MM17/264 zo dňa 17.03.2017
FIBRIS, s.r.o., SN 315, 033 01 Liptovský Hrádok pod č. VY-04/2017/Sa zo dňa 10.3.2017
FIN-MOS. as.. Pekná cesta 19. 831 05 Bratislava pod č. PL/2017 zo dňa 8.3.2017
a 18.5.2017
KABELKON Slovakia, s.r.o, Chalupkova 25,974 01 Banská Bystrica zo dňa 14.03.2017
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Zilina pod č. KPUZA—
2017/7566—2/16584/FURzo dňa 17.03.2017
LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pod č.1393/2017/MH ZO dňa
09.03 .20 17
LMT, a.s.. Za trat‘ou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš pod č. LMT 2017/19-JT zo dňa
14 .3 .20 17
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 01
Liptovský Mikuláš pod č. L/201 7/03 127-2/BN w dňa 27.03.2017
Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy. pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Stúrova 1989/41, 031 01
Liptovský Mikuláš pod č. MsU/ZPD-20 17/02946-002/VYzo dňa 20.03.20 17
Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného
prostredia a poľnohospodárstva, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č.
MsU/ŽP-20 I 7/02566-02/Smt zo dňa 22.03.2017
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41,
031 01 Liptovský Mikuláš pod č. MsU/UHA-2017/03277-02-Bc zo dňa 30.03.2017
Mikotel, s.r.o.. Záborského 19, 831 03 Bratislava io dňa 30.03.2017
Ministerstvo dopravy, vstavby a regionálneho rozvoja SR, Utvar vedúceho hygienika
rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Zilina pod č.
12335/2017/UVHW24418 zo dňa 27.03.2017

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, ČSA 7,
974 31 Banská Bystrica pod Č. ASMDpS-1-546/2017 zo dňa 05.04.2017
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Zilina, odd. telekomunikačných služieb,
Kuzmányho 26, 012 23 Zilina pod č. CPZA-OTS-2017/004297-051 Zo dňa 21.03.2017
02 Slovakia, Einsteinova 24, 841 01 Bratislava zo dňa 27.02.2017
Okresné riaditeľstvo hasičského a Záchranného Zboru, Podtatranského 25/1910,
031 41 Liptovský Mikuláš pod č. ORHZ-LM1-213-001/2017 Zo dňa 13.03.2017
OR PZ SR, ODI Liptovský Mikuláš, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš pod č.
ORFZ-LM-ODI-1 61-017/2017 ZO dňa 24.03.2017
Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OCDPK
Námestie osloboditeľov 1, 031 40
2017/003652-002 ZO dňa 16.03.2017
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krizového riadenia,
Námestie osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OKR-20 17/002119005 ZO dňa 09.03.2017
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP úsek SSOH,
Ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2017/003380-002-MA
ZO dňa 24.03.2017
údržbové centrum Banská
ORANGE SLOVENSKO as., Michlovský s.r.o., UC 2
Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica pod Č.: BB 0946/2017 zo dňa
19.04.2017
PROFI-NET. l.rnája 709. 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 16.03.2017
Regionálny úrad verejného Zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, ul. Stúrova 36, 03180
Liptovský Mikuláš pod Č.:2017/00590-02/105/Dr. Chobotová ZO dňa 24.03.2017
Slovak Telekom, as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod Č.: 6611707838 zo dňa
20.03 .20 17
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava pod Č.: V-423-2017-SNET-BA-R zo
dňa 6.03.207
SPP
Distribúcia, as., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Zilina pod Č.:
TD/NS/0231/20l7/Hy zo dňa 21.03.2017
Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s., Pri RajČianke 2927/8, 010 47 Zitina pod Č.:
4600032554 ZO dňa 03.04.2017
SWAN plus, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava pod Č. ž-SWAN-1926/2017 ZO dňa
17.03 .20 17
VPS Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č.:179/2017 Zo dňa
28 .03 .2017
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
neboli uplatnené

—

Od óvod n cnie:
Stavebný úrad v uskutoČnenom úZemnom konaní preskúmal predložený návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v
37 stavebného Zákona v Znení neskoršich predpisov a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov. prejednal ju s účastnikmi konania a dotknutými orgánmi a Zistil, že umiestnením
stavby nie sú ohrozené Záujmy spoločnosti ani neprimerane obrnedzené, či ohroZené práva
a oprávnené Záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v
43d a 43e stavebného Zákona v Znení neskoršíeh predpisov, vyhlášku 532/2002 Z. Z.
a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
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Dňa 25.04.2017 stavebný úrad obdržal od navrhovateľa spoločnosti IMAFEX, spol. s
r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ičo: 36 396 567 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby stavby „Verejná telekomunikačná optická sieť Liptovský
Eduarda Penkalu“, líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na
Palúdzka
Mikuláš
pozemkoch parc. Č. KN-C 2098/170, KN-C 2098/145, KN-C 2098/134, KN-C 20198/180,
KN-C 2098/140, KN-C 2098/150, KN-C 2098/155, KN-C 2098/154, KN-C 2098/118, KN-C
2098/151. KN-C 2099/1 18. KN-C 2099/114. KN-C 2098/3, KN-C 2099/1 34. KN-C
20L)9/l23. KN-C 2099/124, KN-C 2098/97, KN-C 2098/276, KN-C 2099/116, KiN-C
2098/108, KN-C 2098/113, KN-C 2098/102 v k. ú. Palúdzka. Dňa 10.05.2017 stavebný úrad
formou verejnej vyhlášky oznámil začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie
a miestne zisťovanie na 23.05.2017. Po ústnom konaní a doložení všetkých požadovaných
dokladov a stanovísk stavebný úrad v predmetnej veci vydal rozhodnutie.
—

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
územného rozhodnutia. Umiestnenie stavby nic je v rozpore s platným UPN mesta Liptovský
Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.
115/2010 dňa 16.122010 a jeho záväzná Časť bola vyhlásená všeobecne záväzným
nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom
01.01.2011 v znení zmien a doplnkov. Stavebný úrad v uskutoČnenom územnom konaní
nczistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby a zistil, že jej umiestnenie
zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie a zodpovedá požiadavkám na
ochranu zdravia a života ľudí.
Vlastníctvo:
bob preukázané výpisom z listu vlastníctva Č. 5717, výpisom z listu vlastníctva Č. 5674,
výpisom z listu víastníctva Č. 5306, výpisom z listu vlastníctva Č. 5200, výpisom z listu
vlastníctva Č. 5652 a výpisom zlisw vlastníctva Č. 4401 zo dňa 21.04.2017 vyhotovenými
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom a bob doložené súhlasnými
stanoviskami vlastníkov predmetných nehnuteľnosti so stavbou.
-

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v zneni neskoršich predpisov Položka
59 písm. ..a“ ods. 2v hodnote 100,— EUR bol uhradený v pokladni mesta Liptovský Mikuláš.
Poučenie:
53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
Podľa
sa možno odvolať. Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konaní sa
orgánu
správneho
podáva v lehote 15 dni odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, cestou
Spobočného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Stúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Andreja
Kmeťa 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov
preskúmateFné súdom.
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Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
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Doručuje sa
— IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
-#; vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje
formou verejnej vyhlášky
42 ods. 2 zákona
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a podľa 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Sůčasne musí byť
obeou zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom
rozhlase, tlaČi alebo na dočasnej ůradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie
— HN-M.O.S. as., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Zilina
— LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor výstavby, Stúrova 1989/41,
031 01 Liptovský Mikuláš
— Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozernných kornunikácií a verejných priestranstiev, Stúrova 1989/41, 031 01
Liptovský Mikuláš
— Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného
prostredia a poľnohospodárstva, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Stúrova 1989/4 1,
031 01 Liptovský Mikuláš
— Ministerstvo dopravy, vstavby a regionálneho rozvoja SR, Utvar vedúceho hygienika
rezortu. Oddelenie oblastného hygienika Zilina, Hviezdoslavova 48, 01001 Zilina
— Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910,
031 41 Liptovský Mikuláš
— OR PZ SR, ODI Liptovský Mikuláš, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš — odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie osloboditel‘ov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krizového riadenia,
Námestie osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOH,
Ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Regionálny úrad verejného zdravotnictva v Liptovskom Mikuláši,
ul. Stúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
— SPP — Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Zilina
— Stredoslovenská energetika Distribúcia as., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
— VPS Liptovský Mikuláš, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
—

—

—

-

Vyvesené dňa

Z 7:06- 2017

12 16- 2017

Oznámené mým spósobom (akým)

Zvesené dňa

!!A

dňa

Ť.!

4ESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTS*<Ý ÚRAD
®31 42 LIPTOVSKY MIKULÁŠ
Q-l

