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

Císlo: MsU/URaSP 2017/6928-03/TBo V Liptovskom Mikuláši: 08.12.2017

Stavebník:
Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s. Žilina, Prí Raj čianke 2927/8, 010 47

Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., Stefanov nad Oravou 132,

027 44 Tvrdošín, ICO: 46 278 605

Žiadost‘ o dodatočné povolenie zmien stavby spojené s kolaudáciou:

9003 — Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Zah. TS LAS — líniová stavba

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Stavebník Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke

2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., Stefanov nad

Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, ICO: 46 278 605 podal dňa 27.09.2017 na Spoločný obecný

úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadost‘ o

vydanie dodatočného povolenia zmien stavby spolu s kolaudáciou stavby‘ 9003 — Liptovský

Mikuláš — Palúdzka — Zah. TS LAS ‘— líniová stavba v k. ú. Palúdzka.

Pre predmetnú stavbu bob vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš dňa

3 1.01.2017 pod ě. MsU/URaSP 2016/07616-05/Bot.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad podl‘a 117 zák. Č. 50/1976

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov a 5 ods. 1 písmeno c) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územně plánovanie,

stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka a podľa 88a ods.9) v spojení s

81 ods. 1) stavebného zákona vydáva

dodatočné povolenie zmien stavby

‘ 9003 — Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Zah. TS LAS‘
— lfniová stavba v k.ú. Patúdzka.

a vzhl‘adom k tomu, že stavba je stavebno-technicky dokončená, stavebný úrad v zmysle

88a ods. 9 spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním a zároveň v

súlade s ustanovením 82 ods. 1 stavebného zákona

povol‘uje užívanie stavby

‘9003 — Liptovský Mikuláš — Palúdzka — Zah. TS LAS‘
— Jfniová stavba v k.ú. Palúdzka.

Popis zmeny oproti póvodnému stavebnému povoleniu:
Zmena sa týka umiestnenia trafostanice a trasy káblového vedenia, ktorá nastala

z dóvodu, že investor sa rozhodol po vydaní stavebného povolenia rozparcelovat‘ záujmovú

oblast‘ s novým rozčlenením a premiestnit‘ trafostanicu na ině miesto, ako bob póvodne

schváleně jej umiestnenie.



Popis povol‘ovanej stavby:
Predmetom stavby bola výstavba novej VN prípojky pre kioskovú trafostanicu

a výstavba NN distribučného vedenia a vonkaj šich pillerových rozpojovacích skríň pre nové

odberné miesta a preložka NN distribučného stlpa zo súkromnej parcely na pozemok vo

vlastníctve mesta.
Novým VN káblovým vedením je riešené napoj enie 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 vedeniaje vedená od miesta prechodu vzduch zem

z linky č. 213 až do navrhovanej kioskovej trafostanice, z ktorej je vyvedený NN distribučný

kábel aje slučkovaný cez vonkajšie pilierové rozpojovacie skrine. Prevedená je preložka NN

distribučného PB z pozemku parc. Č. KN-C 1969 k. ú. Palúdzka na pozemok parc. č. KN-C

2047 k. ú. Palúdzka. NN distribučný kábel je ukončený v novej VRIS 1 umiestnenej na

preloženom stlpe PB a prepája existujúcu N}4 distribučnú nadzemnú sjet‘.

Objektová skladba povol‘ovanej stavby: ‚

SO 01 — VN vedenia káblové — 3x22.AXEKVC(AR)E 1x240/25 RJvI i2 dlžka 167 m
— nahradenie exismjúceho VNK z VN linky č. 213

SO 02— NN vedenia káblové — AYKY-J 3x240+120mm2, dlžka 370 m
— preložka NN distribučného PB stlpa

PS 01 — Murovaná trafostanica — kiosková trafostanica EEM MKP 800
—pódorys 2,16 x 1,90 rn, výška 2,35 m

Umiestnenie a uskutočnenie stavby:
- stavba je umiestnená podľa zakreslenia v PD skutočného vyhotovenia stavby — situácie

spracovanej na podklade katastrálnej mapy v k.ú. Palúdzka.

Spósob 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 k.ú. Palúdzka vedené ako orná póda

- parc.č. KN-C 1856/1,9 v k.ú. Palúdzka vedené ako orná póda

- parc.č. KN-C 1869/8 v k.ú. Palúdzka vedené ako orná póda

- parc.č. KN-C 1868/2,3 v k.ú. Palúdzka vedené ako orná póda

- 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 pódy z PPF:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k použitiu

PPF na nepol‘nohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok pod č. OU-LM-PLO

2016/002414-2/IVA dňa 26.02.2016.
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko

k pripravovanému zámeru na pol‘nohospodárskej póde v k.ú. Palúdzka pod č. OU-LM-PLO

2016/002415-2/IVA dňa 26.02.2016.
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Polohové a výškové umiestnenie stavby:
- zmenilo sa umiestnenie objektu PS 01 — Murovanej trafostanice, ktorá bola v póvodnom

stavebnom povolení umiestnená na parc.č. KN-C 1857/6 k.ú. Palúdzka a v súčasnosti sa

nachádza na novovytvorenej parcele č. KN-C 1 857/8 k.ú. Palúdzka
- trasovanie distribučných rozvodov sa nezmenilo, rozdiel je v číslach dotknutých parciel,

ktoré sa zmenili z dóvodu po rozparcelovaní záujmového územia s novým rozčlenenfm

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Juraj Karolčík — projekt skutočného vyhotovenia stavby

Pre užívanie stavby stavebný úrad podl‘a 82 ods.2,3 stavebného zákona určuje tieto

podmienky:
Stavbu udržiavat‘ v bezpečnom a dobrem stavebnom stave tak, aby nevzniklo

nebezpečenstvo požiamych, bezpečnostných a hygienických závad, aby nedošlo k jej

znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu.
Zrealizovaná stavba sa bude užívat‘ na účel, pre ktorý bola povolená. Prípadné zmeny

stavby a zmeny spósobu užívania je možné uskutočnit‘ len po oznámení stavebnému úradu,

ktorý o nich rozhodne.

Pri miestnom zist‘ovaní v kolaudačnom konaní dňa 28.11.2017 neboli na stavbe zistené

nedostatky.

Rozhodnutje o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania voči vydaniu

kolaudačného rozhodnutia.

Dodatočné povolenie zmien stavby je v zmysle 70 stavebného zákona záväzné aj pre

právnych nástupcov konania.

Odóvodnenie:
Navrhovatel‘ Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s. Zitina, Pri Rajčianke

2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., Stefanov nad

Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, ICO: 46 278 605 podal dňa 27.09.2017 na Spoločný obecný

úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadost o

vydanie dodatočného povolenia zmien stavby spolu s kolaudáciou stavby 9003 — Liptovský

Mikuláš — Palúdzka — Zah. TS LAS — liniová stavba v k.ú. Palúdzka.

Stavebný úrad na základe žiadosti o dodatočné povolenie zmien stavby spolu s

kolaudáciou začal o tejto stavbe konanie podl‘a 88 a) stavebného zákona. Na základe tohto

ustanovenia skúmal, či eXistencia stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti.

Vzhl‘adom na posúdenie z hl‘adiska zámerov a ciel‘ov územného plánovania,

starostlivosti o životné prostredie stavebný úrad dospel k záveru, že stavba nie je s týmito

záuj mami v rozpore.
mým umiestnením povolených objektov nedošlo k trvalému obmedzeniu užívania

susedných pozemkov v súlade s 6 ods.4 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z.z..

Dotknutým účastníkem konania stavebný úrad oznámil, že majú možnost‘ uplatnit‘

svoje námietky do dňa ústneho poj ednávania, a to do 28.11.2017 s upozomením, že ak v

určenej lehote svoje námietky a stanoviská neoznámia, podl‘a 61 ods.6 stavebného zákona

má sa za to, že so stavbou súhlasia. V priebehu lehoty neboli podané žiadne pripomienky ani

né.mietky od účastníkov konania a dotknutých orgánov voči vydaniu dodatočného povolenia

zmien stavby spoj enom s kolaudáciou.

3



Ku kolaudácii stavby sa vyjadrili:
- Inšpektorát práce, Zilina súhlasným záväzným stanoviskom, v ktorom si neuplatnil

požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo dňa 24.11.2017

- Okresné riaditel‘stvo hasičského záchranného zboru Liptovský Mikuláš svojim

vyj adrenfm, v ktorom nemá pripomienky zo dňa 28.11.2017

Stavebný úrad pri miestnom zist‘ovaní na stavbe nezistil závady a nedostatky podl‘a 21 b
stavebného zákona, brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu stavby na určený účel.

Ku konaniu boli predložené nasledovné doklady:
— projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
— geometrický plán č. 46193537-190/2017 zo dňa 23.10.2017 overený Okresným úradom

Liptovský Mikuláš, odborom katastrálnym dňa 20.11.2017 pod č. 987/2017
— geometrický plán č. 46193537-250/2017 zo dňa 23.10.2017 overený Okresným úradom

Liptovský Mikuláš, odborom katastrálnym dňa 20.11.2017 pod č. 926/2017

— správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia — VN

káblové, kiosková trafostanica, MN káblové rozvody — zo dňa 08.08.20 17
— protokol o napät‘ovej skúške VN kábla—zo dňa23.08.2017
— osvedčenie o kusovej skúške nizkonapät‘ových výkonových rozvádzačov zo dňa 2.8.2017

— správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia — ELl

technologická, svetelná, bleskozvod zo dňa 15.8.2017
— protokol o kusovej skúške a osvedčenie o akosti a kompletnosti nízkonapät‘ového

rozvádzača RH zo dňa 15.8.2017
— protokol o kusovej skúške blokovej trafostanice EH 2 var.B/160 kVa zo dňa 15.2.20 17

— zápis o odovzdaní a prevzatf stavby zo dňa 22.9.201 7
— prehlásenia o zhode a certifikáty použitých materiálov
— stavebný denník

Poplatok:
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znenh neskorších predpisov:

- pol.č. 60 písm g) nad 50 000 do 100 000 eur + pol.č. 61 = 200€ x 3 = 600 €
- pol.č. 62a písm.g) nad 50 000 do 100 000 eur = 120 €

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

možno odvolat‘. Odvolanie podľa 54 Zákona O správnom konaní sa podáva v lehote do 15

dni odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného

obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41,
Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul.
Andreja Kmet‘a Č. 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podl‘a ustanovení Správneho súdneho poriadku.

č, PhD.
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 neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podl‘a 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. 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 týka.

12-12-2.017 27-12-2.017

Vyvesené dňa Zvesené dňa Zverejnené mým spósobom: ‚‘‚

MESTO UPTOVSKÝ MiKULÁŠ /
iPT. 7JtIt/3iJ

MESTKÝ ÚRAO /
031 42 LJPTOV6KÝ M(ULÁŠ (1

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
- Vlastníci dotknutých pozemkov: doručenie verejnou vyhláškou

Na vedomie
— PETROSTAV SK s.r.o., Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošfn — splnomocnenec
— Ing. Michal Borsík, EUB, s.r.o., Priebradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Zilina
— Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25,

031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš — Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2,

031 01 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 ZP — 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, 010 47 Zilina
— Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
— SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
— Orange Slovensko, a.s., Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešt‘any
— Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Stúrova 1989/41,

031 42 Liptovský Mikuláš
— Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Zilina
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