
EREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA

VYVESENÁ DŇA:

ZVESENÁDŇA: 13 *201? ‚ •Mesto Liptovsky Mikulas
PODPIS: ( . Štúrova 1989/42, 031 42 Lipt. Mikuláš

číslo:M5Ú/ÚRaSP 2016/04958-04/Vi V Liptovskom Mikuláši dňa 21.3.2017
Vybavuje Ing. VinČurová
Tel. Č. 044/5565 340

Návrh na vydanie koLaudačného rozhodnutia - ..Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zabustenie
TS Španie‘
Navrhovateľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8,
(11047 Zilina ICO 36442151

Rozh odn utie

Navrhovatel‘: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Zilina ICO 36442151 podal dňa 12.7.2016 žiadosť o vydanie stavebného
povoLenia ra stavbu „Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Spanie“. NN rozvody,
VN rozvody - líniová stavba, na pozemkoch parc.č. KN-C 1000 (KN-E297). KN-C 1002 (KN
E 951/1) KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E 482). KN-C960 (KN-E 960), v k.
ú.Iľanovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665), KN-C4342/4, KN-C4342/10,
KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C 6624/4, KN-C 6624/5, KN-C4240/22,
KN-C4240/23. KN-C 4240/31, KN-C 4240/30, KN-C 4240/29, 4240/19 (KN-E 4238. KN-E
4237), KN-C 4240/16 a trafostanica na pozemku parc.č. 4342/24 v kú. Ploštín, pre ktorú
bob vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš dňa 18.06.2015 pod č. URaSP
2015/0251 l-03/Zt.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podl‘a 1 17 zák. č.50/1976 Zb.
o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a 5 odsi, písm. aJ zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné pbánovanie, stavebný
poriadok a bývanie po preskúrnaní návrhu prerokoval návrh v kolaudačnom konaní s
dotknutým orgánrni a účastníkmi konania postupom podľa 80 stavebného konania a posúdil
postupom podl‘a 81 až 81 b stavebného zákona.

Na žáklade ústneho pojednávania spojeného s miestnym zist‘ovanim, podl‘a 82 ods. 1
stavebného zákona príslušný stavebný úrad

povoľuje užívanie
stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie“, NN rozvody, VN rozvody -

líniová stavba, na pozemkoch parc.č. KN-C 1000 (KN-E297), KN-C 1002 (KN-E 951/1)
KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E 482), KN-C960 (KN-E 960), v k. ú.Iľanovo
a na pozernkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665), KN-C3342/4, KN-C4342/10, KN-C
6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C 6624/4, KN-C 6624/S, KN-C4240/22, KN
C4240/23, KN-C 4240/31, KN-C 4240/30, KN-C 4240/29, 4240/19 (KN-E 4238, KN-E
4237), KN-C 4240/16 a trafostanica na pozemku parc.č. 4342/24 v k.ú. Ploštín



‚

Stavba obsahuje
VN prípojka, MN káblové rozvody a trafostanicu.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podl‘a * 82, ods. 2 stavebného zákona určuje ticto
podmien ky:

- Vlastník je povinnÝ užívat‘ stavbu v súlade s projektovou dekumentáciou overenou
stavebným úradom na účel určený v kolaudačnom rozhodnuti a udržiavať stavbu
v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznika]o nebezpečenstvo požiarnych,
bezpečnostnýeh a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo
ohrozeniu jej vzhl‘adu a aby sa čo najviac predlžilo jej uživasiie.

- Zabezpečit‘ dodržiavanie požiadaviek v zmysle prevádzkového poriadku, vykonávanie
preádzkových reviznych správ a odborných prehliadok zariadení v predpísaných
ternínoch v zmysle STN EN, dodržanie zákonov a vyhlášek.

- Dokumentáciu skutečného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej trvania, pri
zmene vlastníctva odovzdat‘ novému vlastníkovi stavby a pri odstránení stavby
stavebnému úradu.

Pri miestnom zisťovani v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky.

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania — Urbár a komposesorát pozemkové
spoločenstvo II‘anovo. kde požaduje doložit‘ k vydaniu kolaudačného rozhodnutia Zmluvu
o zdadení vecného bremena na uloženie VN kábla na pozemkoch LV 331. Uvedenej
námietke sa yhovuje.

Odóvodnenie

Narhovate]‘: Stredoslovcnská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 luma ICO 36442151 podal dňa 12.7.2016 žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Liptovský Mikuláš - Ploštín - lahustenie TS Spanie“, MN rozvody.
VN rozvody - liniová stavba, na pozemkoch parc.č. KN-C 1000 (KN-E297), KN-C 1002 (KN
E 951/1) KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E 482), KN-C960 (KN-E 960), v k.
ú.Iľanovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665), KN-C4342/4, KN-C4342/10,
KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C 6624/4, KN-C 6624/5, KN-C4240/22,
KN-C4240!23, KN-C 4240/31, KN-C 4240/30, KN-C 4240/29, 4240/19 (KN-E 4238, KN-E
4237), KN-C 4240/16 a trafostanica na pozemku parc.č. 4342/24 v k.ú. Ploštín, pre ktorú
belo vydanÉ stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš dňa 18.06.2015 pod č. URaSP
2015/02511 -03/Zt.

Návrh na kolaudáciu stavby bol posúdený na ústnom pojednávaní spoj enom
s miestnym zist‘ovanim. které Sa konalo dňa 25.8.20 16.
Pretože v konaní boli zistené nové skutečnosti, návrh neobsahoval predpísané náležitosti
prílohy ) a neboli doložené ani na konaní spojenom s miestnym šetrením stavebný úrad
vyzval navrhovateľa, aby ste v zmysle v zmysle 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a
v súlade s l9 ods. 3 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní podaný návrh doplnili do 90
dní od doručenia tohoto rozhodnutia o nasledovné doklady:

• Zmluvu s SVP šp. Banská Štiavnica o zriadení vecného bremena na miesto križovania
toku KN E 960— vodné plochy

• Záp s o odevzdaní stavebného úseku cesty SC Žilinského sarnosprávneho kraja
a súčasne konanie prerušil.
Z uvedeného důvodu stavebný úrad vyzval výzvou na doplnenie dokladov, súčasne týmto

rozhodnutím konanie prerušil.
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V konaní holi vznesené námietky účastníkov konania — Urbár a komposesorát pozemkové
spoločenstvo Iľanovo, kde požadoval doložit‘ k vydaniu kolaudačného rozhodnutia Zmluvu
o zriadení vecného bremena na uloženie VN kábla na pozemkoch LV 331.Námietke bob
vyhovené, navrhovateľom hola doložený list Okresného úradu Liptovský Mikuláš ‚

katastrálny odbor, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, kde oznamuje, že dňa
22.022017 bol na základe doručenej žiadosti o zápis vecného bremena v súlade l I ods.! a
ods.8 zákona č.25l/2016 Z.z. o energetike podľa geometrického plánu č.47099909-21/2016 a
č.47099909- 4/2016 prevedený záznam na liste vlastnictva Č. 643, 1096, 951, 1098, 735,952 a
673 v katastrálnom území Ploštín ana LV Č.331,517, 452 a 51B v k.ú. lľanovo.

V konaní bob preukázané doloženými osvedčeniami o vykonaní príslušných skúšok,
atestmi o použitých materiá]och a stavebných výrobkoch, že stavba boba zrealizovaná a i jej
užívanie bde vyhovovať základným požiadavkám v zmysle 43d zák. č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov.
K stavbe sa vyj adrilo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v L.Mikuláši zo
dňa 25.8.2016, Hydromeliorácie, šp., Ul. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava zo dňa 25.8.20 16.
Rolo doložené geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby a Geometrický plán Č.

47099909-21/2016 zo dňa 12.7.2016 overený pod č. 633/2016 dňa 22.7,2016; Č. 47099909-
4/2016 zo dňa 18.2.2016 overený pod č. 170/2016 dňa 2.3.2016; Č. 47099909-21/2016 zo dňa
12.7.2016 overený pod č. 633/2016 dňa 22.7.2016; č. 47099909-22/2016 zo dňa 6.5.2016
overený poLič. 392/2016 dňa 13.5.2016.

V kelaudačnom konaní neboli zistené také nedostatky, ktoré by bránili vydaniu
kolaudačného rozhodnutia.
Roli dodržné podmienky stavebného povolenia URaSP 2015/0251 1-03/Zt.

Užívaní1 stavby nebude ohrozený život a zdravie osöb, ani životné prostrcdie.

Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona Č. 145/1995 Zb. v zneni
neskorších predpisov 250,00 €

Poučen je

PodľL‘ 53 a 54 zákona Č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odnlať v lehote 15 dní odo dňa domČenia rozhodnutia podaním na mesto Liptovský
Mikuláš próstredníctvorn Spoločného obecného úradu v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní
rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Ziline.

Rozhddnutie možno preskúmat‘ súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom
je možné podat‘ až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Ing. Ján Biel ‘č, PhI).
primátor mesta
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Doručuje sa

- Vlastnici stavbou dotknutých pozemkov a nehirnteľností - doručuje sa verejnou
vyhláškou

Toto oznámenie má podl‘a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnorn 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 byť
vyvcsené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tcjto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byt‘
obcou zverejnené aj mým spösobom v micste obvyklým, najmä na internete, v
miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Bc. Ivan Lazar, SSE-D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 031 80 Liptovský Mikuláš
- Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36. 817 15 Bratislava,
- Urbár a komposesorát. Pozemkové spoločenstvo Iľanovo, 031 01 Liptovský Mikuláš,
- Ján Kriško, SSE-Das., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Zilina,
- Qkřesný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek 580Ff, Vrbická 1993.
031 01 Liptovský Mikuláš.
- Oktesný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS. Vrbická 1993, 031
01 Liptovský Mikuláš,
- Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPK. Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš,
- Okresné riaditeľstvo hasičského azáchranného zboru. Podtatranského 25, 031 01
Liptovský Mikuláš,
- Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava,
- Hydromeliorácie, š.p.. Ul. Vrakunská29. 82563 Bratislava,
- Slovenský vodohospodársky podnik, a. s. OZ Piešt‘any, Správa povodia Horného
Váhu, ul. J. Janečka 36, 03401 Ružomberok,
- Okfesný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komtmikácií, Nám. osloboditeľov
1,031 di Liptovský Mikuláš,
- Spt1áva ciest ZSK, Pod stráňami 4,031 01 Liptovský Mikuláš.


