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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova I 989/41 ‚ 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsU!URaSP 201 6ĺ06233—03/BRM V Liptovskom Mikuláši: 26.01.2017
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Briiaková

cl.: +42 -44 55 65 347
E—mail: yti,ana.brziakovaUiuikulas.sk

Vec
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 617 62 Bratislava, ICO: 35 763 469 zastúpený

spoločnosťou Telco s.r.o., M. R. Stcfánika 60/2368, 075 01 Trebišov, IČO: 45 943 087 —

návrh nu \vdanie iozhodnutia o timiesmení stav‘ „L. Mikuláš, Nábr. K. Petroviča —

LM_NABR“

VLREJNÁ VYlIL ÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, iČo: 35 763
469 zastúpenÝ spoločnosťou Teko s.r.o., M. R. Stefánika 60/2368, 075 01 Trebišov, IČO:

45 943 087, a následne zastúpený Alžbetou l)imiterovou, Tyršovo nábrežie 9, 040 01

Košice podal dňa 28.09.2016 na Spoločný obecný úrad územného rnzhodovania a stavebného

poriadku v I .iptoskom Mikuláši návrh na \ydanie ro;.hodnutia o umiestnení

telekomunikačnej stavby „L. Mikuláš, Nábr. K. Petroviča — [M NABR“, ktorá sa má
nuchádzuť na pozemkoeh liniová stavba (KN—C 99/l. KN—C 7324/6. KN—C 204. KN—C
216/1 a KN—C 211; od Demanovskuj cesty popri cestu 11/584 po budovu Obchodnuj
akadémie: v eelkovL‘j dI?ke trasy 450 ni) v k. ú. PaIúdzka. Uvedeným dňorn holo začatc
konanie O ani iestnen í stavby.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prislušný stavehn úrad podľa * 117 zák. č. 50/1976 Z h.
o územnom plánovaní Li sLvebnorn poľiadku (stavebný zákon) v znení neskoršíeh predpisov a

o zmene a doplnení niektorých zákonov a 5 písm.r zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnĽj správu

pre územně plánovanie. s[avebný poriadok a hývanie zastúpcné primátorom mesta

preroknvaio núv rh navrhovLitel‘a s účasti, ikm i konania a dotknutými oruánm i postupom pod Fa

36 stavebného zákona. posudilo návrh pudla 37 a 3X stavebného zákonu. iosuludilo

stanoviská uplatnené dotknutými organmi a vyhodnotilo námietkv a vjadrenia účastníkov

konania.

\a základe výsledkov tohto konania podFa * 39 a * 39a zák. č. 50/1976 Lb. o ú/einnom

plúno\ ani a stavehnom poriadku (stavebný zákon) vvdúva

rozhodnutie O umiestncní stavby

„L. Mikuláš, Náhr. K. Petroviča — [M NABR“, ktorá sa má naehúdzať na pozemku parc.

Č. liniová stavba (KN—C 99/l. KN—C 7324/6. KN—C 204. KN-C 216/1 a KN C 211: od

Demänovskej cesty popri cestu 111584 po budovu Ohchodnej akadémic: v celkovcj dlžkc trasy

450 m) v k. ú. Palúdzka tak. ako je to zakreslené v situačnom vÝkrese. ktorÝ (von pnílohu

tohto rozhodnutia.
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V zmvsle 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáeiáeh podnik. ktoľ
poskytuje verejnú sleť, je vo verejnom záujme a v nevvhnutnom rozsahu oprávnený:

a) zriaďovať a prevúcLzkovať verejné siete Li stavať leh vedenia na cudzej nehnuteFnosti.
h) vstupovat v súvislosti so zriaďovaním. prevádzkovaním. opravami a údržbou vedení nu

cudziu nehnuteľnosť.
e ) vykonávat nevvhnuiné úpravy pödv a jej porastu, naj mU odstraňovať a okliesňovut

stromy a ině porastv ohrozujúce bezpečnosť a spofahlivosť vedenia. ak to po
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateF pozemku.
Povinnosti zodpovedujúce oprúvneniam podl‘a odseku I písni „f sú veenými

bremenami viaznucimi na dotknutÝch nehnutefnostiueh. Návrh na vykonanie záznamu do
katastru nehnuteľností podá podii i k.

Druh, účel a popis predmelu úzernného rozhodnutia:
Navrhovaná stavbu rieši vvbudovanie prepojenia optickým káhlom vysielaču tnohi lnej

slete BIS I N‘I NA B na hudove internátu Ohehodnej akadémie na ul K Petroviču
Lipto skom Mikuláši s ústredňou Slovak Telekomu v Liptovskom Mikuláši. Stavba je

poňatá ako jeden prevádzkový celok.

Proj el«ovú do ku mun tú clu vypracoval:
AlžheLa Dimiterová. 358WtA*2_3

Z
Na uskuročneníe stavby sa ui-čujú (juto podniienkv:
— Pri uskutočnení savbv je nuLné dodržiavat predpisy tÝkujúce su bezpečnosti práce

a technickÝch zariadeni. dhut o ochranu zdraviu osóh na s[avenisku.
Stavba hude usku[očnená podVa dokumentácie overenej V uzemnom konaní. kwrá je
sůčastOLl tolito roLhodnutiLh Pripadné zmenv nesmú byť vykonané bez predchťtdzaj úccho
povoleniu sta ebného úradu.

— Pri stavhe huclů dodržuné všeobecné technické požiaduvky nu uskutočnenie stavieh zákona
237/2000 lb.. ktorm sa meni a doplňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavehn‘ zákon). príslušné
technické normy a vyhlášku č 532/2002 Z. z.

- Stavba hude ukončená do 36 mesiacov od nadohudnutia praoplatiosti tohto rozhodnutia.
— Zhotov ilel‘ slavbv: Stuvehník do 15 dní od ukončenia výberového konuniu oznámí

stavehnému úradu zhotovitefu stavby s uvedením názvu hrmy a presnej adres‘ jej sídla.
spolu s dokludmi o odhornej sposohilosti pre vkonávanie (ejto činnosti.
StavebnÝ úrad neupúšt‘a od nlÝčenin priestorovej polohy stavby oprávnenou
OSoI)ou!

- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby. na stavheje potrehné viesť stuvehn denník.

Pod robn ejšie požiad avkv na zabezpečen ie neb ni nv zá uj ni o‘ s po ločn ost L naj m ä
z Ii ľadiska životného prostredia, podmienky na kompknost‘ výstavby, podnihnejšit‘
podniicnky z hl‘adiska arcbitcktú r:
— Prd zahájením stavehnch prác je potwhné zahezpcčiť vytýčenie všetkch in?iniersk\ cli

sletí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
— Zariadenie staveniska uiniestni( na vlustnom pozemku a k terminu ukončcnia stavh

zariadenie stuveniska odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu. V prípude záheľu
verejného priestrunstva pri realizúcii stavby požiadať o sáhlas mesto Liptovsky Mikuláš.

— Podnik. ktorÝ poskytie verejnú sleť. je povinný pri výkone práv podIa odseku I počínať
si tak, aby nespósobil škodit na nehnuteFnostiaeh alebo porastoch. a ak sa jej nedá vvhnúť.
uhy ju ohmedzil na najmenšiu možná micru. O začati výkonu práva je povinný
upovedomit‘ vlastníka alcbo uživatel‘a dotknutej nebnutel‘nosti najmenej 15 dni
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voprt‘d. Z důvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verjných
služieb alebo poruchy na vedení může podnik vstúpiť na eudziu nehnuteľnost1 aj bez
predehádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka aleho
užívatel‘a bezodkladne. ‚

Po skončení nevyhnutnÝch prúe je podnik povinnÝ uviesľ nehnutefnosti do predošláho
stavu. a uk to niť je mužné vzhľadorn na povahu vykonaných práe. do stavu
zodpovedajúceho prcdchúdzajúcemu účelu aleho vvužívaniu nehnukľnosti .:\k tu IiIe e

možná abbo ak je výsledný stav nehnuteFnosti horší oko jej původn stav abbo ak znikba
*

škoda na porastoeh. je povinný vvpbatiť vlastníkovi nehnuteFnosti jcdnorazovú primeranú
náhradu zodpovedajúcu micro obmedzenia vvLtžívania nehnueľnosti. Nárok na t

ednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteFnosti uplatnit‘ v prislušnom podniku do
jedného ľoka odo dňa vzniku núteného obmedzenia uživania nehnuteFnosti. muk toto právo
zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteFnosti na výško primeranej náhrady nedohodnú.

každ z nich může podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa

uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
— StavebnÝmi prúcami nesmio byt‘ obmedzonÝ pohyb nu priľahlÝch komtinikáciúch. je

potrehné zabezpečit‘ ich ochranu pred znečistením.
— Križovanie sietí realizovat‘ v zmysbe SFN 76 6005.
-- \‘banipulačnÝ je potrehné ohradiL označ« u zabezpečit‘ tak. aby nedošlo R úrazu

okoloidúeieli osób.
Ulož.enie nepotrehnej vÝkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlási( tunajšiemii úradu cšte ired
jej Límiestnenim a mies(o uboženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš.
odbor starostlivosti o životná prostredie. úsek SSOI I.

— Odpad zo stavehnej činnosti je potrebná zlikvidovat‘ na vlastná náklady na riadnej skládke

komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprúvnenej osohe je

potrehné uschovat‘ po dobu 5 rokov od ukončenia stavby,
Podl‘a 56 stavebného zákona pri nadzemnÝch t podzemnÝch vedeniach ‘crejnej

tclekomunikačncj sicte vrátane opornÝch a vytyčovacích bodov sa stavebné po%olenie

nevyžaduje.

Podmienkv na umiestnenie stavby, požiadavkv na obsah projektovcj dokumentácie a čas

platnosti rozhodnutiaz
1. V ďa lšo m stupni P1) nešit‘:

— je potrehné zabezpečit‘ vytyčenie všetkých inžinicrskych sletí nachádzajúcieh sa
v micste navrhovanej stavby a zakreslit‘ ich do projektovej dokumentácie.

— je potrebné zapracovat‘ požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie.

— je potrebné vypracovat‘ projekt organizáeie výstavby.

2. Podmicnky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického

riešcnia stavby s okolitÝm životným prostredím, najmu na výškové a polohové

umiestnenie stavby:
— stavba hude umestnená intraviláne mesta LiptovskÝ Mikuláš

Výškové a polohové umiestnenic stavby vrátanc odstupov od hranic pozemku ii od

suscdných stavieb, výška stavby:
padla zakreslenia v situačnom výkrese, ktor je neoddel,telnou súčasťou rozhodnutia

o umiestnení stavby
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Napojenie na slete technického vybavenia:
— východzím hodom hude cXistLúei vysielač mohilnej siete SIS kM NAS na hudove

internátu Obchodnej akadémie na ul. K. Petroviča

3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zahezpečenie starostlivosti o životné
prostredie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOI I
— S odpadmi. ktoré budú vznikať pOČaS výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou

legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentúeiou.
— Odpady zo stavby. ktoré už nebude možná využiť. je potrebiié odovzdať len oprúvnenej

osobe v zmysle ..zákona o odpadoclr pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenic
pred zneškodnením.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS
Pripadné súbehy a križovania S vodohospodárskymi zariadcniami (vodovod.
kanalizácia) riešiť v zmysle príslušnej STN.

1. Požiadavkv vvplývajúce zo stanovísk obce, dotknutÝch orgánov a vlastníkov sietí a
za riadeni technického vybavenia na napoj enie na tieto slete:
M esto Liptovský Mikuláš, od hor životného prost red iii a dop nivy, odd elen ie CI), P K a
VP
— Umiestnenie optického vedenia do telesa miestnych komunikácií vráLnc ehodníkov Li

chodníkového schodištia žiadamc realrzovat výlučne teehnológiou pretláčaniLt.
— Výkopová práce v zeleni e potrebné vykonávať v súlade s SIN 83 7010 Ošctrovanie.

udržiavanie a ochrana stromovej vegctťicie. článkom 4.2.4 a to; I llbenie výkopov sa ncsmic
vykonávat v korcňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoeh nic je možné zabezpečíť.
musí sa výkop vykonávat mčne a nesmie sa viesť bližšie ako 2.5 ni od püty kmcňa. Pil hlhcní
výkopov sa nesmú prerušiC korene hmbšie ako 3 cm. Korene sa můžu prcrušiť jcdine rezom.
pnčom Sa remě miesta ‚ahladia a ošetria. Jedná Sa hlavne o vznistlé. hodnotné a zdravé stromy.

— Za dreviny. ktoré budCi kvůli wahzácii tcjto stavby vyrúhané. resp. nášlcdkom výkopových piťic
zničené do dvoch rohov od uskutočnenia výkopu. bude tunajší správný orgán žiadať náhmdu
spoločenskcj hodnoty za dreviny v mysle Prílohy Č. 33 a Č. 35 Vyhlášky Ministeritva životného
prostredia SIovcnsk republiky č. 24/2003 Z. z.. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z..

‘laktiež upoznnujeme. že podľa 47 ods. I zíikona Č. 543/2002 Z. Z. Sa zakazuje poškodzovať a
ničíť dreviny. vit Čo orgán ochrany pnrody může podnikateFovi alebo právnickej osobe uložíť
pokutu do 23 235.74 eura. v zmysle 90 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona.

— Ostatnů zeleň žiadame uviesť do původného stavu — navezenic min. ISO mm ornice. zhavcnie
povrchu skál a osiatic trávou.

— Pred viičatím stavebných práe .ie stavebník povinný požiadať mesto liptovský Mikuláš v súlade
s 8 zákona č. 135/l 961 Lb. O povolenie na zvláštne užívanie micstnveh komunikácií (tzv.
rozkopávkové povolcnic) z důvodu umiestncnia optického káhla v ich telesúch. ktoré vydá
cestný správny orgán na základe vydaného územného roAiodnutia stavby (stavebného
povolenia) a písomnej žiadosti. ku ktorcj hude doložené vyjadrenie Okresného dopravného
inšpcktoiátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši.

— Mesto Liptovský Mikuláš si vyhntdzujc právo upraviť vyššie uvedené podmienky po vytýčení
inžinierskych sietí a po ohhliadkc miest užívdrnia vykondrnej pred vydaním povolcnia na zvláštnc
užívwiie miestnyeh komunikúcií.

— Pred mnČatím stavebných prác je investor povinný požiadať Vewjnoprospešné služby Liptovský
Mikuláš o vytýčenie inžinierskvch sjetí vo vlastníctve mesta.

i

I
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CI)aPK
— V pinem rozsahu dodržať swnovisko SC 25K a OD! ORPZ LM.
— Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).

prípadne povoienia a rozhodnutia podľa mých právnych predpisov.

Krajský parniatkon úrad Žilina
— Ak počas stavebných prác důjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej

povahy. napr. objektu. kultúrnej vrstvy. zvvškov starších architektúr. stavebného
matenúlu. hrobov. lragmcnwv keramiky. pracovnÝch nústro jev, mincí alebo kostrovÝch
pozostatkov. je nevyhnutné nález okamžite oblásit‘ Krajskému parniatkovému

úradu luma, najneskór na druhý pracovný deň po nújdení a ponechať ho bez zmeny až
do ohhliadkv krajsk m pamiatkovým úradom.

Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku l)etašované pracovisko Stred

— nepoškodit‘ podzemné telekomunikačná vedenie v správe Akadémie ozhrojench sil
generála M. R. Šteťánika (AOSL Orientačný zákres vedcnia je znůzornený zelenou
farhou na celkovej situácii. K predmetnému vedeniu. ako aj k výskytu ďalšich
inžinierskych sjetí v ich správe si vyžiadajte stanovisko AOS.

Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Banská Bystrica
— \1 uvedenom priestore dójde k súbehu. aleho križovaniu s podzemnými sieťami v našej

správe. O presné vvtýčenie požiadajte externú firmu!

— 1‘rasa kábla MINV zakreslená orientačne V dokumentáeii, Pri vvtvčovuni kontaktujte p.
Kurajdu 0961 455 395.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
— Po ohhliadke predmetného územia Vám oznamujeme. že danými pozemkami

preehádzajú inžinierske sicte v sprúve našLi organizáeie. Ide o podzemně siete
verejného osvetlenia. trasa je zakreslená v priloženej situáeii.

— Pred realizáciou akÝchkol‘vek prác na predmetnÝch pozemkoch je investor pnvinn

vytÝčit‘ siete za účasti zústupcu nnšej orgunizúcie ako správeu vercjněho osvetlenia.

Stredoslovenská energetika — I)istribúeia, a.s.
— V predmetnej lokaiite katastra Liptovský Mikuláš časť Palúdzka — Petrovičovo

Nábrežie sa nachádzaiú podzemné VN vedenia. podzemné NN vedenia a skrine.

Zakreslenú orientačnťt [rasu našich vedeni Vám prikladárne na siwačnom výkrese ako

prílohu toko vvjadrenia. (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou

plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou

plnou NN podzemné)
— Od uvedených eneruetických zariadení žiadame dodržať ochranně pásmo v zmvsle

zákonu 25 1/2012 Z,z. a bezpečné vzdiaienosti podFa príslušných noriem STN. (VN a

NN zemné káblové vedenie na každá stranu I meter) Pri realizáeii výkopových prác.

žiadame neporušit‘ celistvost‘ uzemňovacej sústavv.

— Foto vyjadrenie má len ini‘ormatívn charakter. V zmvsle stavebného zákona je pre

určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčit‘.

— Presnú trasu podzemných kúblových vedení v majetku SSE-D. as. Vám na základe

objednávky vvtýči určenÝ pracovník SSE-D. a,s. z prísiušného pracoviska Technická

príprava a RP p. Fiačan tel: 041/5196650.
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— Pri manipulách mechanizmami v blízkosti elektroeneretických zariadení ako aj un
prácach v oehrannom pásme v jeli bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmicnečnc
predjednať postup prác na príslušnom racovisku Technická príprava ti RP.

— Prcci zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku 55k—D. as. musí
realizátor prizvať zástupcu 5SF — D. a.s. Z pľacoviska Technická priprava ti RP na
kontrolu zariadenia. čo potvrdia zápisom do stavebného denníka. prípadne na kópiu
tulilo vj adrcni a.

— V súbchu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor
min. I meter na každú stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

— Zároveň si Vás dovoFujeme upozorniť. Že v danej lokalitc sa móžu nachádzať aj
podzeniné vedenia tľetích osöb.

SPP — l)istribúcia, a.s.
— Orientačné znázornenie má výhradne inlormatívny charakter a ncnahrádza vvtýčenie

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a / aleho realizácie swvhy a
/ aleho vÝkonu mých činností.
VŠEOBECNÉ POI)MIENKY:
Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania mých činností, je
stavebník povinný požiadat‘ SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zaľiadení na základe písomnej objednávky. ktorú je potrebné zaslať nu adresu SPP —

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynskú Nivy 34/b, 825 11 Bratislava, aleho
elektronicky. prostredníctvom online formuláru zverejneného na wehovom sídle SPP-l)
(www.spp—distrihucia.sk).

— v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia. ohrozenia jeho
prevádzky Walebo prevádzkv distribLtčnej slete. SPP—D vykonáva hczplalnc
vvtyčovanic plynárenských zariadení do vzdialcnosti I OOm. alebo ak clubu vytyčovania
nepresiahne 1 hodinu.

- stavebník je povinný oznámit‘ začatie prác v ochrannom pásnic plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateFa SPP-D (p. Dušan l3oroš. tel. č. +421 52 242 5201)
najncskůr 7 dní prcci zahájením plánovaných prác,

—. stavebník je povinný zabczpcčiť prístupnost‘ plynárenských zariudcní počas rcalizácie
činností z dövodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení. najmü výkonu
kontroly prevádzkv. údržby a výkonu odborných prehliadok ti odborných skúšok opráv.
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

— stavebník je povinný umožnit‘ zástupcovi SPP—D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásnic plynárenských zariadení.

— stavebník je povinný realizovat‘ výkopové práce vo vzdialenosti menšcj ako 2.0 ni na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov.

— ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie. je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP—D na vvkonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia. podsypu a obsypá plynovodu a uloženia
výstražnej fólie: vÝsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

—
prístup k akýmkofvek technologickým zariadeniam SPP—D nic je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná. pokiaF sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenic SPP-D.

— odkryté plynovody. káble. ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrvtia
zabezpečené proti poškodeniu,



7 z 15

— stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať tuků terénne úpravy. ktoré by zmenili
jeho doterajšie krvtie a hlbku uloženia. v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

• každé poškodenie zariadenia SPP—D. vrátane poškodenia izoláeie potruhia. musí byť
ihned‘ ohlúsené SPP-D na tel Č. 0850111 727.
izpozorňujeme. že SPP—D möže pri všetkýeb pripadoeb poškodeniu plvnárenskeh
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpckciu (SOl). ktorá je oprúvnená za
por.lšeriie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnosmom pásme plynárenského
zariadenia uložif podľa ustanoveni Zákona o energetike sankciu vo výške 300.— E až
150 000.— E.

— stavebník je povinný pri realizúcii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike.
Stavebného zákona a mých všeobecne zúvUznýcb právnych predpisov, ako aj
podmienky uvedené v Zápise z vvtýčenia plynárenských zariadeni a (aktiež ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmLiTPP 700 02.
stavebník je povinný rešpektovať a zohl‘adniť existeneiu plvnárenskch zariadeni
a!alebo ich ochrannÝch a/alebo bezpečnostných pásiem.

— stavebník je povinný pri súbehu a križovani navrhovaných vedení s eXistujúeimi
plynárenskými zariadeniami dodržať rninimálne odstupové vzdiulenosti v zmysle ‘ľN
73 6005 a FPP 90601.

— v ochrannom pásnic plvnárenskch zariadení v zmvsle 79 a 80 Zákonu o energetike
nic je možné umiestňovat nadzemné stavby. kontrolné šachty, trvalé porastya pod..

UPOZORNkNIE
— Orientaůné znázornenie nic je možně samostatne. t.j. bez lolito stanoviska použit‘.

— loto stanovisko reflektuje stav (eXistenciu plynárenskÝch zariadení u ich ochranných a
hezpečnostn‘ch púsiem) ku dňu jeho vydania,

— Každú zmenu dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej důjde po vydaní [011(0
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP—D a požiadať SPP—D o vyjadrenie k
navrhovanej zmene.

—- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na
vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskůr do 27. 7. 2017, ak stavebník

túto lehotu zmešká. .10 povinný požiadaf SPP—D o vydanie nového stanoviska.

— SPP D je súlade s prislušnmi právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko ‚.rušiť
v pr(pade. aR dojde k podswtnej zmene skutkových okolnosti. z ktorÝch SPP—1) pri
vydávaní tohto stanoviska vvehúdzala. alebo v pripadle. ak dójde k zmene ustanoveni
právn\ch predpisov. na základe ktor ch holo toto stanovisko vydané.

MicblovskÝ s.r.o. — servis optickej slete spoločnosti Orange Slovensko a.s., UC 2 —

údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cest;i 21,97405 Banská Bystrica

— Dojde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko as.. Metodova 8. 821 08

Bratislava.
— kxistujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káhlovej ryhe sú uložené I IDPL

trubky. optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Udaje o technickom stave a počk

I IDPL poskytneme po zdůvodnenej potrehe pri vytýčení trasy.

— Pri projektovaní stavieh dodržať priestorovú normu SIN 736005 ti ustanovenia zákonu

o elektronických komunikáciách Č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri

kríženi sietí. tesnÝch súbehoch. pri budovaní nových komunikáeii a spevnených plóch

pokial‘ nedochádza k prekládke. optickú trasu mechanicky chránit‘ žl‘ahovanim. Všetkv

vynútené práce vstavbou na ochrane 1‘KZ a preklódky trasy riešif samostatným

projektom odsúhlasen m na Orange Slovensko. a.s..



Si 5

— Mechanická ochrana a prckládky huclů realizovaná v plncj výškc na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orangc pre INVESTORA vykoná Ontnge a.s., alebo
ním poverená servisná organizácia podľa schválencj cenOvcj kalkuláeie Orange.
!ahájenie stavebn eh prác v ochrannom pásnic optickcj trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme. že:
— vo Vašom záujmovom území. resp. v tľasách Orangc Slovensko as.. sa můžu nachádzať

‘1K! ineh prevádzkovatcíov
— rádiokomunikačná stavby Orangc Slovensko a el. prípojky ku ním. nic sú prcdmetom

toho vvjuclreniu
Dalej pri akýehkol‘vek prúcach. ktorými můžu byť ohrozená alcbo poškodená PIJ, sic

povinný vykonať všetky objektívne účinná ochranná opatrcnia najmLi tým. že
zabezpečíte:

— prcci začatim zemných práe vytýčenie a vvznačenie poloh‘ P17 priamo na povrchu
tcránu objednLlť u správcu PIl (vvznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávaiel
ÍL1rbou LIlehO kol íkmi )

— preukázatul‘ná oboznámenic praco\níkov. vykonávajúeieh zemná práce. s vytýčenou a
\vznačenou polohou l‘l7 a upozorncnic pracovníkov vvkonávajúeieh zemná práce nu
možnú polohovú odchýlku +.— 30 cm skutočnáho uloženia PTZ od vvznačcncj polohy
na povrchu tcránu. aby pri prácach v miestach výskvw vedení a zariadcni flľCO\ Lili S

naj \ůčšou opatrnost nu a hczpodmicnečnc nepoužívali nevhodná náradic ( napr. hlhiacc
stroje) vo vzdialenosti najmcncj I ni (v ochrannom pásme 1,5 In) na každá strunu úd
vvznačencj po loh Pil

— dodržanic zákazu prcchádzania ťažkými vozidlami. kÝm sa nevykoná ochrana proti
mcchanickámu poškodcniu

— nad optickou trasou dodržanic zákazu skládok a budovania zariadcní. ktorá b}
/licIiiOžňt)\LIl i pristup k P 1%

— sáhlas prcvádhkoatcI‘u a spravcu p zmene nivelety nad trasou PIL

— aby odkrytá časti P1‘! boh riadne zabezpečená proti previsu. ohrozeniu LI poškodcniu
nepovolanou osobou

— prcd záhrnom previcst‘ zhutnenic ‚eminy pod I IDPIt trasou. obnovit‘ krytie a značcnic
(zákrytová doskv. fóliu. markery)

— aby hezodkludnc oznámili každá poškoclenic P17 na tel. číslo 033 / 77 320 32 . moh.
0907 721 378

— overcnie výškováho a strunového uloženia Pil ručnými sondami (vzhi‘adom na to. že
nczodpovcdáme za zmeny priestorováho uioženia PTZ vykonaná bez nášho vcdomia)

— pred záhmom obnažených miest Pil prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde hude
vvstaven zápis o ncpoškodení trasy. dodržaniu podmienok vjadrenia prcvádzkoatcía

a sprúvcu PTZ
— ďalšic podmicnkv prcvúzkovatcl‘a u správcu PTZ:

— V záuj movom území sa nachádzajú PTZ Orangc. Rešpcktovať ocli ranné pásmo
PTZ Orange. Križovanic vykonat‘ popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ

()range uložíť do chráničky. l)alšie podmicnky budú stanovené pri vytýčení po
posúdení situácic v teréne.

— Nedodržanie podnucnok ochrany vercjnoprospešnáho zariadcnia PTZ je porušením
právncj povinnosti podVa * 68 zákona č. 351/2011 a ‘FZ.

— Vytýčcnic vcdcnia vcrejncj clektronickej komunikačnej sicte vykoná spoločnost‘
Orangc Slovensko. as. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na
ohjednávkc uveďte číslo vyjadrenia o existcncii lUZ.
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PIL 56 v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakrestenie všetkých
existujúeich PTZ do projektovej dokumentáeie lJodfa 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciáeh zodpovedá projektant!

Slovak Telekom, a.s.
— Důjde do styku so sieťami elektronických komunikúeií (ďalej en SEK) spoločnosti

Slovak Telekom. a.s. a/alebo DICI SLOVAKIA. s. r. o.

— hxistujúee zariadenia sú chrúnené ochrann‘ni pásmom ( *: 68 zákona č. 351i20 I I 7. z. ) a
zároveň je potrebné dodržaL‘ ustanovenie * 65 zákona č. 351/2011 Z. z. O oehrLlne proti
rLIŠeIl iu.

— V\jadľenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej VyŠŠIC vo vyjadrení. v
pripade zmeny vyznačeného polygónu důvodu žiadosti. účelu žiadosti. v pripude ak
uvedené pareelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polvgánu alebo k si
staehník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

— Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná ‘ pľípade ak zistil. že jeho zámer. pre
kton podal uvedenú žiadosť. je v kolízif so SEK Slovak Telekom. a.s. a/alebo 1)1CL
SI.OVAKIA. s. r. o. aleho zasahuje do ochranného pásma Lýchto sjeti (najneskór pred
spracovanim projektovej dokumentáeie stavby). vvzvať spolučnosť Slovak lelekom.

LI.S. na stano enie konkrétnvch podmienok ochrany aleho pi-eloženia SEK
prostrednictvom zamestnanea spoločnosti povereného správou sjeti: Ján Bahúl.
janbabal(teIekom.sk. +421 44 4328456

— V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektmnick‘ch komunjkáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkýeh zariadení v mieste stavby. Za splnenie

tejto povinnosti zodpovedá projektant.

— Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmvsle 66 ods. 10 zákona č .351/2011 V.. z. je

potrehné uzavrieť dohodu o podmienkaeb prekládky telekomunikačnýeh edeni s

vlastnikom dotknutý eh SEK. l3ez uzavretia dohody nic je možné preložiť zreal zovat

prekládku SEK.
— Upozorňujeme žiadatel‘a. že v teXtovuj časti vvkonúvaeieho projektu musí ligurovať

podmienka spoločnosti Slovak Telekom. a.s. a/aleho DlGl Sl.OVAKIA. S. r. O. O

zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriad‘ovania swvebnýeh dvorov počas výstavby

na existujúeieh podzemných káhloeh a projektovaných trasách preklúdok podzemných

telekomunikačnýeh vedení a zaradení. ‘

— V prípade ak na Vami deíinovanom území v žiadosti O vvjadrenie sa naehádza

nadzemná telekomunikačná sleť, ktorá je ve vlastníctve Slovak Telekom. a. s. a/alebo

DICI SLOVAKIA. s. r. o., .k potrehné zo strany žiadateFa zabezpečiť nadzemnú sleť

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Ncdodrhjnie vvššic uvedených podmienok ochrany zariadcni je porušením

povinností podl‘a * 68 zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciáeh v

platnom znení.
— V prípade ak na Vumi delinovanom území v žiadosti o vvjadrenie Sa nachádzu

nadzemná telekomunikačná sieť. ktorá je vo vlastníctve Síovak Telekom. a.s. aĺaleho

DICI SLOVAKl\. sr. o., je potrebné ze strany žiadatel‘a zabezpečit‘ nadzemnú sieľ

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

— Nedodržanie vvššie uvedených podmicnok ochrany zariadení je porušením

povinností podl‘a 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáeiáeh v

platnom zncní.
— V prípade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alcho činnost‘ou z akýchkol‘vek

dóvodov pokračovat‘ po tom, ako ivdané vyjadrenie strati platnost‘, je povinn
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zastavit‘ zemné práce a požiadat‘ o nové vvjadrenie. Pred realizáciou výkopových
prúe je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak
Telekom. a.s. a DICI SLOVAKIA. s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tornu. že nu
Vašom záujmovorn území sa móžu nachúdzať v.ariadenia mých preváLlvko\‘atelo\. ako
sú napr. rádiové zariadenia. ľádiOVé trasy. telcvízne káblové rozvody. týmto
upozorňujeme žiaduteFa na povinnost vyžiadať si obdobné vvjadrenie od
prevádzkovateFov týchto zariadení.

— Vytčenie polohy SEK Npoločnosti Slovak Telekom, a.s. a 1)1Cl SLOVAKIA, S. ľ.

o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe sarnostatnej
objednávky do troch tÝždňov od jej doručeni:i na adresu spoločnosti alebo ju
odovzdáte technikovi: Ján Babák jan.hahakjtelekom sk. +421 44 4328456.
0903921519

— V objednávke v dvoch vvhotoveniach uveďte číslo Lolito vvjudrenia a dátum jeho
vvdania.

— Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohfadu na vvššie uvedené hody
dodržať pri svojcj činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. ktová tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.

— ŽiadatcV móžc vyjudrenie použiť iba pre účel. pre ktorý mu holo vystavené. Žiadatef nic
je oprávnený poskytnuté informúcie a dáta ďalej rozšiľova . prenaj ímať alebo využívat
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom. ELs.

— Žiadateľa zároveň upozorňujeme. že v pripade ak plánuje napojiť nehnuteFnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením. je potrehné do projektu pvc územné
rozhodnutie dopl niľ aj telekomunikačnú pľípuj ku. 3

— Poskytovatef negarantuje geodetická prcsnosľ poskytnutých dát. Posk tnutie dát v
elektronickcj fbrme nezbavue žiadatefa povinnosti požiadai O vtÝčenie.

FIN.M.O.S. a.s.
— Akékofvek pľáce tÝkajúee sa zariadeni VO budú vykonané na náklad\ mestu Liptovský

Mikuláš. v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
— V blízkosti rozvodov \‘O patriacich do majetku spoločnosu FIN.M.O.S. as.. žiadume

vvkonať presné vvtýčenie sjeti NN odbornou spoločnosťou na náklady investora.

— Zariadenia VO patriacc do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našj
spoločnosti a vykonané zmeny nemajú vplyv na obsah cxistujúcich zmluvných vzťaho
medzi našou spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš. o čom žiadarne prcdložiť
prehlásenie mesta Liptovský Mikuláš.

— Uskutočnené zmetly na VO huclú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš clo pasportu

VO na vlastne náklady mesta Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport hude

hezodkladne predložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti.

— Z technického hľadiska sa k samotnému obsahu projektovej dokumentáeie pre vydanie
stavebného povnleiiia nevyjadrujeme.

— Po ukončení akcie Vás žiadamc o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a
zmicn na VO ako aj o zaslanie príslušnÝeh dokladov. najmLi reviznvch správ u pasportu
VO.

IMAFEX, spol.
— V oblasti realizácie stavby ..Liptovský Mikuláš. Nábr. K. Petroviča — LM\ABR

dochádza ku križovaniu našich trás. Pred začatím prác žiadame kontaktovať povcreného
pracovníka (098 415232 alebo 0905 440232). ktorý vytýči naše siete. V blízkosti

našich sietí žiadame práce vvkonávať rtične. bez použitia mechanizmov. \7 prípade
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odhalenia našich sielí jeli žiadame pred zásypom ohhliadnuť našim pracovníkom. ktor
vytýčil siete.

5. Ďalšie podmienkv, ktorými Sa zabezpečí ochrana vcrcjných záujmov 2 pnivom
chránenCh záujmov účastníki,v konania

neboli uplatnené

6. l)o ba [)l2 tflONti roíliod nu ha
Toto rozhodnutie platí v zmvsle * 40 ods. I stavebného zákona tri roky odo dňa
nadobudnLaia právoplatnosti.

K návrhu sa vvjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš. pod Č. ZPD—2016/04943—002/LEN zo dňa 14.07.2016
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štútncj
správy odpadového hospodárstva pod. č. OU—LM—OSZP—2016/008205—002—MA zo dfia
01.08.2016

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnĽj
správy ochrany prírodv a krajin‘ a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. Č.
OU—LM—OSZP—2016/0082 10—002—Ku zo dňa 12.07.2016

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor starostlivosti o životné prostrcdic. úsek štátnci

vodnej správy pod. č. OU—LM—OSZP—SVS—2016/008208—2/Mk zo dňa 25.07.2016
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor krí,ového riadenia pod. Č. OU—LM—OKI—

2016/0001 040—021 ZO dňa 08.07.201 6
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor cestnej dopravy a pozemnch komunikácií pod. Č.
OU—LM—OC1)I‘K—20 I 6/008449—002 Zo dňa 19.07.2016

— Ministerstvo dopravy, výstavby u regionáIneho rozvoja SR. Utvar vedúceho hygienika
rezortu. Oddelenie oblastného hygienika Zilina. pod č. 19456/2016/D102—UVLIR/48279
zo dňa 26.07.2016

— Krajský pamiatkový úrad Zilina. pod č. KPUZA—201 6/I 5790—2/59875/FUR Zo dňa
04.08.2016

— Ministerstvo obrany. Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko Stred. pod Č.
AMJpS—1—I 278/2016 zo dňn 09.08.2016

- Ministerstvo vnútra SR. Centrum podpory Žilina. Oddelenie ielekomunikaČnÝeb služieb.

pod č. CPBIJ—OTS—2016/000301—274 zo dňa 11.07.2016
Vercjnopropešné služby Liptovský Mikuláš. pod Č. 94—3312016 zo dňa 11.08.2016

— Liptovská vodárenská spoloČnosť. a.s.. pod Č. 3798/2016/Mil zo dňa 14.07,20 16
— Stredoslovenská energetika — Distribúcia. as.. pod Č. 4600026460 zo dňa 17.08.2016
— Slovenský plvnárensk priemvsel — distrihúcia. as.. pod č. TD/46783/PP/Hn/2016 zo dňa

27.07.2016
Miehlovský s.r.o. — servis optickcj siete spoločnosti Orange Slovensko a.s.. LIC 2 —

údržbové centrum Banská B strica. pod Č. BB—0561/2016 zo dňa 22.07.2016
— Slovak Telekom. as. pod č. 6611619035 zo dňa 16.07.2016
— LMT. a.s. pod Č. LMT 2016/—fl Zo dňa 12.07.2016
— knergotel. a.s.. pod č. 082—TU/2016/St zo dňa 15.07.2016
— FIN.MOS.. a.s.. pod č. PL/20l6 0711 Zo dňa 11.07.2016

— IMAFIX. spol. s r.o. pod Č. JK—VY—20160831 zo dňa 3 1.08.2016

Rozbodnutie u númietkach účastniLov konania:
Správa dest ZSK, Závod Liptov
— vzhj‘adom na okolitú zástavbu telekomunikaČné vedenie hude uložené nasledovne:
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a) v ckm 45.634 — 45.718 a ckm 45.931 — 45.995 clo telesa cesty R p násypového svahu

podFa priložencj dokumentácie — parcela CKN 7324/6.
b) v ckm 45.718 — 45.93 I mimo pozemok a teleso cesty 11/584. a to v min. vzdialenosti 0.6
m od pály násypového svahu

— K vytýčeniu trasy vedenia /odovzdaniu staveniska! bude prizvaný zástupca SC 2:5K — Ing.
Volaj. tel.; 0918 370 173. ktorý zápisom do stavebného denníka povolí stavebné práce

— telekomunikačné vedenie bude uložené do cestného telesa na parcele CKN 7324/6. R. ú.
Lipt. Mikuláš — druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. na ktorú nic je založený list
vlastníctva

— Majetkovým správcom cesty 11/584 je Správa ciest 2:5K. vlastníkom cesty je Žilinský
samosprávny kraj. Stavebný objekt je navrhnutý na osadenie do cestného telesa: po
majetkovo — právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom sa vlastník
telekomunikačného vedenia zavázLlje vnadit vecné hremeno na dotknutý úsek cesty!

— Stavebník pred začatírn prÚC v Mese cesty 11/581 požiada v zmvsle —8, Zák. Č.
135/1961 Zb. O pozemných komunikáeiúch o rozbodnutie cestný správnv orgán,
ktorému spolu so svojou žiadosUou predloží aj toto naše vyjadrenie.

A. Všeobecné nodmienkv pre realizáciu stavebných prác v telese cesty:
— Práce v telese cesty požadujeme vykonať v období apríl — septemher hežného roka
— Záručná lehota na stavebné práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného

prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správcLl komunikácie. Počas trvania Záľučnej
doby je žiadateľ povinný priehež.ne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v
dösledku zásahu do telesa cesty.

— Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi sc 2:5K. Ing. Volaj —

tel. 0918 370 173. ktorý po ukončeni prác písomne pre\‘ezme stavebný úsek cesty. Pohlať
stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ZSK. hudú považované
stavebné práce za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť!
‘Foto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty.

Upozornenie!
— Ku kolaudačnému konaniu stavby preclloží stavebník stavebnému úradu ..Preheraci

protokol o prevzatí stavhy o odovzdaní a prevzatí stavebného úseku cesty medA
stavehníkom a SC ZSK. Bez kladného stanoviska správcu cesty ku stavebným úpravám
cestného telesa nehude vydané kolaudačné rozhodnutie!

Pripomienkam sa vyhovuje v plnom rozsahu.

2:8K, Odbor dopravy a úzcrnnébo plánovania
— dodržať podmienky stanovené Správou ciest ZSK. ul. M. Rázusa 104. 010 Ul Zilina č.

l/2016/769/tsú-347 zo dňa 12.07.2016.
— investor zabezpečí pred začatím prác na svoje náklady vytýčenie prípadnch

zabudovaných vedení. ktoré pretínajú navrhovanú trasu.
— práce sa huclú realizovať v zmysle vopred spracovanej odsúhlasenej projektovcj

clokumentácie a p omnom ohlásení začatia stavby správcovi — OA,
— počas rozkopávky a prác investor zabezpečí možný bezpečný prechod osób a vozidiel.
— narušenú čast‘ pozemku po uložení zhutní a uvedie do póvodného stavu.
— prcci začatím stavby musí byť medzi OA a investorom. resp. dodávatel‘om stavebných prác

pre investora, vyhotovený pľotokol (zápis) o odovzdaní nehnuteFnosti (pozemku) a po
dokončení stavby o prevzatí nehnutel‘nosti spáť do užívania. pričom kópie týchto zápisov
budú bez zhvtočného odkladu zaslané na Urad 2:8K odboru správy majetku,
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— po zrealizovaní stavebných prúc bude ŽSK odboru správy majetku invcstorom bez
zbytečného odkladu doložený geometncký plán porealizačného zamerania. kterým hodů
odčlenené dotknuté časti pozemku zat‘ažené zákonným vecným bremenem a znalecký
posudok na slanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej náhrady za zriudcniu zákonného
vecného hrcmena.

— stavebník je po innÝ in (brmoať ZS K odbor správy majetku bez zbytečného odkladu o
tom. ze v katustri nehnuwFností bolu zupísané zákonné vecné bremene podia 66 zákonu
Č. 351ĺ20l I Z. z. o elektronických komunikáciách pri všetkých pozemkoch. ktoré sú vo
vlastníctve ŽSK a sú Vašou stavbou dotknuté.

— ŽSK požaduje po dokončeni stavby od stavebníka jednorazovú náhradu za zriadenic
zákonného vecného hremena v zmysle 66 zákona č. 351/2011 Z. L o elektronických
kom uni kúc iách.

Pripomienkam sa vyhovuje v plnom rozsahu.

Národná dial‘ničná spoločnost‘, II.S.

— investor požiada spiťivcu cest Ii. triedy o stanovisko k technickému riešeniu telekomunikučnej siete
a spripomienkovanie daného zíniew (správcom je Správa ciest Zilinského kmju — zh‘od Liptov).

— NDS požaduje watvoriť .Jmluvu o hudúccj niiluve o zsiadení vecného hremenf na Častiaeh
dotknutcli pozenikov vo \kLstníc(ve NDS. cez ktoié bude vytčená ULS.I bore uvedencj
telekoinunikačncj siek. Zmluva o budúcj zmluve bude uzavretá pred získanim uzeiiiiiého
povolenia.

Pripomienkam sa vyhovuje v časti. Podmienka na uzatvorenie zmluvv o hudúcej zmluve nu
zriadenie vecného bremena sa zamieta.

Odůvodncnie:
Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal predložený návrh na

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hFadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v

37 stavebného zákona v zneni neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 4
zákonov. prejednul ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil. že umicstnením t
stavby nic sú obrozené záujmy společnosti ani neprimerane ohmedzené. či ohrozené prů\‘a J
a oprúvncné záujmy účastnikov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadakv swnovené v

43d a 43e stavebného zákonu v znení neskorších pľedpisov. vyhlášku 532‘ 2002 Z. i.

a príslušné ustanovenia slovenských technických nenem.

Dňa 28.09.2016 stavebný úrad ohdržal od navrhovateľa spoločnosti Slovak Telekom.

a... Bajkalská 28. 817 62 l3ratislava. ICO: 35 763469 zastúpeného spoločnosVou Telco s.r.o..

M. R. Šteanika 60/2368. 075 Ul Trebišov. ICO: 45 943 087. a následne zastúpeného

Alžbetou Dimiterovou. Tyršovo nábrežie 9, 040 01 Košice návrh na vydanie rozhodnutia

o umiestnení telekomunikačnej stavby .1. Mikuláš. Nábr. K. Petroviča — LNI NAI3R“. která

samá nachádzať na pozcrnkoch liniová stavba (KN—C 99/l, KN-C 7324/6. KN—C 204. KN

C 216/l a KN—C 211;, od Demanovskej cesty popri ceste 11/584 po budovu OhchodnĽj
akadémie: v celkovej dlžke trasy 450 ni) v k. ú. Palúdzka. Oňa 13.10.2016 stavebný úrad

lormou verejncj ‘‘hlášky oznámil začatie územného konunia a nariadil ústne pojednávane

a miestne zisľovanie na I 5.11.2016. Po ústnom konaní a doložení všetkých požadovaných

dokladov a stanovisk stavebnÝ úrad v predmetnej veci vydal rozhodnutie.

V zmvslc 3 ods. I písm. ..e vyhlášky č. 453/2000 Z.z.. ktorou sa vykonávajú niektoré

ustanovenia Lákona. je na vvdanie územného rozhodnutiu potrebné doložiť súhlas vlastníka
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pozemku, ak nemá navrhovatef k pozemku vlastnícke alebo ině právo a pre navrhovaně
opaÉrenie sa pozemok nedá vyvlastnit‘. V zmysle * 38 zákona č. 50/1976 Zh. stavebný zákon
ak nemá navrhovatel‘ k pozemku vlastnicke alebo ině právo. možno bez súhlasu vlastníka
územně rozhodnutie o umiestnení stavby aleho rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy.
ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastnit‘. Nakoľko v zmysle platnej legislatívy bolí
súhlasné stanoviská vlastníkov dotknutých pozemkov doložené. a požiadavka na uzatvoľenie
zmluv‘ O budúcej zmluve na zriadenie vecného hremena je v územnom konaní nad rámec
platnej legislatívy. stavebnÝ úrad ti v územnom konaní zamietol.

Stanoviská dotknutÝch orgánov a mesta Liptovský Mikuláš bolí zahrnuté do podmienok
územného rozhodnutia. Umiestnenie stavby nic je v rozpore s platným UPN mesta Liptovský
Mikuláš. ktorý bol schválený uznesením mestského zaswpiteFstva Liptovský Mikuláš Č.
115/2010 dua 16.12.2010 a jeho záx äzná Časť hola vyhlásená všeobecne záviizným
nariadenirn mesta Liptovský Mikuláš č. 7/201 0!VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom
01.012011 v znení zmicn a doplnkov. Stavba hude prevažne súčasťou urbanistického bloku
.svhradené územie pozemných komunikácií‘. križovanie spevnench plóch. ehodnikov
a eiest hutle pretlakom.

StavebnÝ úrad v uskutočncnom úzenmom konaní nezisti I dů\ od . ktoré by hráni Ii
povoleni u umiestnenia stavby a zisti I. že jej umicstnenie zodpovedá hfadiskám starostlivosti
O životné prostredie a zodpovedá požiadavkám na ochranu zdravia a života Fudí.

Vlastníetvo holo preukázané vÝpisom z listu vlastnictva Č. 472% zo dňa 31 .082016
vyhotoveným Okresným úradom LiptovskÝ Mikuláš. katastráln m odhorom a bob doloženě
súhlasnýrn slanoviskorn vlastníka predmetnej nehnuteFností so stavbou.

Správnv poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpiso
Položka 59 písm. .r ods. 2 v hodnote 100.— kLik bol uhradený v pokladni mesta Liptovský
Mikuláš.

Poučen je:
Podľa 53 zákona Č. 71/1967 Zh. o spľávnom konaní proti tomuto rozhodnutiu

správneho orgánu sa možno odvobať. Odvolanie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa
podáva v lehote IS dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto LiptovskÝ Mikuláš cestou
Spoločného obecného úradu. územného rozhodovania a stavebného poriadku. Stúrova
1989/11. 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Z ilina. odbor
výstavhv ti bvtov poIitik. Andreja Kmeťa I 7. 01 O 01 Zili na. Rozhodnutie je po vyčerpaní
všetkÝeb opravneh pľostriedkov preskúmateFné súdom.

t

MIng. . án B lehL Č. Ph D.
primátor mesta

I

‚
I
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Doručuje sa

— viastnikom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnoLl
umjestňovanou stavbou. aiw aj ostatným účasti íkom konania sa toto rozhodnutie doručuje
tormou verei nej vyhlášky

Tolo rozhud nu tie má povahu ierej nej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 zákona
Č. 50/1976 ZIL O úzeinnorn plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskorších predpisov a podl‘a 26 ods. 2 zái«)Ila Č. 71/1967 Zh. o správnoni konaní musí
byt‘ vnesené v rnieste obvyklým spůsoborn po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byt‘

obcou zverejnenú aj mÝm spňsoI)om v mieste obvyklým, najmä na internete. v miestnom
rozhlase, tlačí alebo na dočasnei úradncj tabuli na niieste, ktorébo sa týka.

Na vedomie

— Alžbeta Dimiterová. Tyršovo nábrežie 9. 040 01 Košice
mesto LiptovskÝ Mikuláš. odbor životného prostredia a dopravy. oddcienie cestnej
dopravy. poiemných komunikácií a verejných prestranstiev. Stúrova I 989ĺ4 I. 031 42

Liptovský Mikuláš -

- Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor starostlivosti o ZR - úsek 55011. úsek
SSOPaKaZP. úsek SVS. Vrbická 1993. 031 Ul Liptovský Mikuláš
OkresnÝ úrad I iptovskÝ Mikuláš. Odbor krizového riadenia. Námestie os lohodjtclo I
031 4! l.iptovsk Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor cestnuj dopravY a poz.emnch komunikúcii.
ámcstie osloboditefov 1. 031 41 Liptovský Mikuláš

- Správa ciet ZSK. závod Liptov. Pod stráňami 4. 031 01 Liptovsk NIikuláš
— Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Utvar vedúceho hygienika

rezortu. Oddelcnie oblastnčho hygienika Zilina. I lviezdoslavova 48. 010 01 Zilina
- Krajský pamiatkový úrad Zilina. Mariánske nám. I 9. 01 O 0! Zilina
— Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko stred. CSA 7.

974 31 Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR. Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných
služieh. 9. mája I. 974 86 Banská Bystrica
Verejnoprospešné služby LiptovskÝ Mikuláš. DrLlžstevná 1, 031 01 LiptovskÝ Mikuláš

— Stredoslovenská energetika - Distrihúcia. a.s.. Rn Rujčianke 2927/8. 010 47 Luma
— Slovenský pI itXrensk pricmsel — distrihúcia. as.. Mlynské nivy 44/b. 825 19 Bratislava

26
— Slovak ‘l‘elckom. a.s.. Bajkalská 28. 817 62 Bratislava
- Mieblovský s.r.o. — servis optickuj siete spoločnosti Orange Slovensko a.s.. UC 2

údržbové centrum Banská l3vstľica. Zvolenská cesta 2 I. 974 05 Banská Bystrica

IMAFEX spol. s.r.o.. Belopotockého 4. 031 01 Liptovský Mikuláš
FIN.MOS.. as.. Pekná cesta 19. 831 05 Bratislava

31 -01-70W 15-02-201?
Vyvesené dň Zvesené dňa

31-01-201?
Oznámené mým spósobom (akým) dň

MESTO LIPTOVSKÝ MIKUlÁŠ
ME3T<Ý ÚRAD

ri 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Q_l
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