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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
V Liptovskom Mikuláši: 21.02.2018
Číslo: MsU/URaSP 2017/06881
2018/02079-03/ZBr

Vec:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36 442 151 zastúpený VeMco, s.r.o., M. R. Štefánika 988/12, 010 01 Žilina, IČO: 35 836 911
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš, Jilemnického rekonštrukcia 149/ts/506 a NN káblov“
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 zastúpený VeMco, s.r.o., M. R. Štefánika 988/12, 010 01
Žilina, IČO: 35 836 911 podal dňa 26.09.2017 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš, Jilemnického - rekonštrukcia 149/ts/506 a NN
káblov“, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. líniová stavba (rekonštrukcia
existujúcej trafostanice na pozemku pare. č. KN-C 332/2, trasa vedie smerom k ul.
Jilemnického a na ul. Jilemnického od bytového domu Jilemnického súp. č. 12 po bytový
dom Jilemnického súp. č. 26) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté
konanie o umiestnení stavby.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 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 prerokovalo žiadosť stavebníka s
účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona a
posúdila návrh postupom podľa § 37 stavebného zákona.
Na základe výsledkov tohto konania podľa § 39 a § 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
„Liptovský Mikuláš, Jilemnického - rekonštrukcia 149/ts/506 a NN káblov“, ktorá
sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. líniová stavba (rekonštrukcia existujúcej trafostanice
na pozemku pare. č. KN-C 332/2, trasa vedie smerom k ul. Jilemnického a na ul.
Jilemnického od bytového domu Jilemnického súp. č. 12 po bytový dom Jilemnického súp. č.
26) v k. ú. Liptovský Mikuláš tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na
podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Účelom stavby je rekonštrukcia existujúcej trafostanice, t.j. výmena technologickej časti
v existujúcej trafostanici, výmena časti NN káblov a dva nové káblové NN vývody.
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Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
• Stavebné a inžinierske objekty
PS 01 Rekonštrukcia technologickej časti existujúcej murovanej trafostanice 149/ts/506
SO 01 NN káblové vývody
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
- Pavol Chaban, stavebnotechnická časť
Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:
1. V ďalšom stupni PD riešiť:
- Je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa
v mieste navrhovanej stavby a zakresliť ich do projektovej dokumentácie predloženej
pre vydanie stavebného povolenia.
- Je potrebné zapracovať požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie
na ďalší stupeň (projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia).
- Je potrebné vypracovať projekt organizácie výstavby.
2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického
riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové
umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, k. ú. Liptovský Mikuláš
Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od
susedných stavieb, výška stavby:
- podľa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia
o umiestnení stavby
Napojenie na pozemné komunikácie:
- stavba nevyžaduje napojenie na pozemné komunikácie
Napojenie na siete technického vybavenia:
- stavba bude napojená z existujúcej trafostanice
3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej správy odpadového hospodárstva
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby, sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúce vyhlášky a s vypracovanou
projektovou dokumentáciou.
- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné opätovne využiť, je potrebné odovzdať len
oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich
zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie bitúmenových
zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov).
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej vodnej správy
- Práce na výmene technologickej časti trafostanice vykonať tak, aby nedošlo k
znečisteniu resp. ohrozeniu povrchových a podzemných vôd.
4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
doprav}', pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
- Zásah do miestnej komunikácie na pozemku pare. č. KN-C 343/4 k. ú. Liptovský
Mikuláš, severná strana bytových domov Jilemnického 643 a Jilemnického 736 bude
realizovaný otvoreným pozdĺžnym výkopom v chodníku pri bytových domoch.
Následne žiadame chodník zo zámkovej dlažby dať do pôvodného stavu v celej šírke, v
prípade otvoreného pozdĺžneho výkopu v mestskej zeleni žiadame chrániť (v
nevyhnutnom prípade presadiť) vzrasti ú zeleň a ostatnú zeleň dať do pôvodného stavu.
Kríženie miestnej komunikácie medzi bytovými domami žiadame realizovať
technológiou pretláčania.
- Miestna komunikácia ul. Hurbanova - kríženie miestnej komunikácie žiadame
realizovať kolmo na os vozovky technológiou pretláčania. V prípade nemožnosti
takéhoto technického riešenia a nutnosti výkopu žiadame chodníky zo zámkovej dlažby
dať do pôvodného stavu včelej šírke a vrchnú krytovú vrstvu vozovky (obrusnú vrstvu)
preplátovať min. 1 m po stranách výkopovej ryhy.
- Chodník na západnej strane ul. Hurbanovej smerom ku križovatke s ul. Jilemnického uloženie NN kábla bude realizované otvoreným výkopom, následne žiadame chodník zo
zámkovej dlažby dať do pôvodného stavu v celej šírke.
- Miestna komunikácia ul. Jilemnického od križovatky s ul. Hurbanovou po križovatku s
Jánošíkovým nábrežím - NN kábel bude uložený do telesa chodníka otvoreným
pozdĺžnym výkopom. Následne žiadame chodník zo zámkovej dlažby dať do
pôvodného stavu v celej šírke. Pokládku vedenia a následnú úpravu vrchnej
krytovej vrstvy chodníka požadujeme realizovať výlučne v priebehu soboty a
nedele
jedná sa o veľmi frekventovaný úsek medzi zdravotníckymi
zariadeniami. Kríženie miestnej komunikácie žiadame realizovať kolmo na os vozovky
a technológiou pretláčania.
- Dočasnú úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácií žiadame realizovať
okamžite po uložení NN kábla za dodržania nasledovných technologických postupov:
- asfaltový recyklát so zaliatím škár alebo asf. obaľ. kamenivo AR (AOK)
spojovací postrek 0,5 kg/m
120 mm o
- únosnosť pláne zásypu pod vozovkou min. 45 MPa
- zásyp štrkodrvou fr. 0-45 min. 560 mm
- výstražná fólia
- zásyp šťrkodrvou fr. 0-45 min. 120 mm
- pieskový obsyp vedenia min. 200 mm
— NN vedenie
- pieskové lôžko min. 150 mm
- Finálnu úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácií žiadame realizovať až po
dokonalom sadnutí zásypu výkopovej ryhy - min. 6 mesiacov od realizácie dočasnej
úpravy povrchu prekopov za dodržania nasledovných technologických postupov:
- obrusná vrstva AC 11 hrúbky 2x50 mm
- samoiepiaca skíoiaminátová výstužná geomreža do asfaltových povrchov
vozoviek v celej šírke obrusnej vrstvy
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— spojovací' postrek 0,5 kg/m"2.
mm
- ložná vrstva AC 11 hrúbky 250
- spojovací postrek 0,5 kg/m
— podkladová vrstva AC 16 min.
80 mm
Do doby finálnej úpravy vozovky je stavebník povinný denne kontrolovať
výkopové ryhy a v prípade potreby bezodkladne zasypávať a opravovať vzniknuté
nerovnosti.
V prípade chodníka a komunikácie zo zámkovej dlažby, podkladovú vrstvu žiadame
realizovať z prostého betónu hrúbky min. 150 mm s presahom min. 20 cm po bokoch
výkopovej ryhy. Chodníky a komunikácie zo zámkovej dlažby žiadame uviesť do
pôvodného stavu ihneď po položení inž. siete.
Žiadame vymeniť stavebnými prácami poškodené cestné resp. parkové obrubníky a
pri dlažbu.
Žiadame obnoviť stavbou poškodené vodorovné dopravné značenie.
Ostatnú zeleň žiadame uviesť do pôvodného stavu - navezenie min. 150 mm ornice,
zbavenie povrchu skál a osiatie trávou.
Výkopové práce je potrebné vykonávať v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie,
udržiavame a ochrana stromovej vegetácie, článkom 4.2.4 a to: Hĺbenie výkopov sa
nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je
možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m
od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene
sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné mieste zahladia a ošetria. Jedná sa
hlavne o vzrastlé, hodnotné a zdravé stromy na ul. Kollárovej.
Za dreviny, ktoré budú kvôli obnove (rekonštrukcii) telekomunikačného vedenia
vyrúbané, resp. následkom výkopových prác zničené do dvoch rokov od uskutočnenia
výkopu, bude tunajší správny orgán žiadať náhradu spoločenskej hodnoty za dreviny v
zmysle Prílohy č. 33 a č. 35 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa wkonáva zákon č 543/2002 Z. z.. Taktiež
upozorňujeme, že podlá § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. sa zakazuje poškodzovať a
ničiť dreviny, za co orgánochrany prírody môže podnikateľovi alebo právnickej osobe
uložiť pokutu do 23 235,74 eura, v zmysle § 90 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona.
Skrine PRIS umiestniť tak, aby nezasahovali do štrkového profilu miestnych
komunikácií.
Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný potuoat mesio uptovsicy miKUías v
súlade s §8 zákona č. 135/1961 Zb. o povolenie na zvláštne užívame miestnych
komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie) z dôvodu obnovy elektrických NN
káblových vedení v ich telesách, ktoré vydá cestný správny orgán na zaklade vydaného
uzemneho rozhodnutia stavby (stavebného povolenia) 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 upraviťA vyššie uvedene podmienky po
vytýčení inžinierskych sietí a po obhliadke miest užívania vykonanej pred vydaním
povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
V lokalitách realizácie inžinierskej siete — elektrické NN káblové vedenie sa
nachadzaju podzemné siete verejného osvetlenia. Pred začatím stavebných prác je
investor povinný požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš o ich vytýčenie.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej
alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr,
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stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému
pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej
správe, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. Trasu
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na základe predloženej
objednávky.
- Pri návrhu trasy NN káblov žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho
pôdorysného okraja potrubia na každú stranu.
- K projektu stavby sa vyjadríme po zakreslení trasy verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie do projektovej dokumentácie, dodržaní pásma ochrany týchto sietí a
opätovnom predložení projektovej dokumentácie.
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
- Po obhliadke predmetného územia Vám oznamujeme, že danými pozemkami prechá
dzajú inžinierske siete v správe našej organizácie. Ide o podzemné siete verejného
osvetlenia vrátane stĺpov tak ako je to zakreslené v priloženej situácii.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác na predmetných pozemkov je investor povinný vytý
čiť siete za účasti zástupcu našej organizácie ako správcu verejného osvetlenia.
Slovak Telekom, a.s.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- (3.) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer,
pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál,
jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
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existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky
do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte
technikovi:
Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 0903924519
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
LiptovNet a.s.
- Pred začatím prác žiadame kontaktovať povereného pracovníka (0905 440232 alebo
0918 415232), ktorý vytýči naše siete. V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávať
ručne, bez použitia mechanizmov.
IMAFEX spol. s r.o.
- Pred začatím prác žiadame kontaktovať povereného pracovníka (0905 440232 alebo
0918 415232), ktorý vytýči naše siete. V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávať
ručne, bez použitia mechanizmov.
K návrhu sa vyjadrili:
- mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zo dňa 14.06.2016
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva, zo dňa 06.06.2016
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- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, zo dňa 03.06.2016
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, zo dňa 03.06.2016
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, zo dňa 08.02.2017
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, zo dňa 20.06.2016
- Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, zo dňa
07.03.2017
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., zo dňa 17.06.2016
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., zo dňa 13.07.2016
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, zo dňa 28.06.2016
- 02 Slovakia, s.r.o., zo dňa 26.09.2017
- Slovak Telekom, a.s., zo dňa 18.12.2017
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., zo dňa 01.06.2016
- Energotel, a.s., zo dňa 20.09.2017
- Michlovský, spol. s r.o. - servis optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s., UC 2 údržbové centrum Banská Bystrica, zo dňa 03.10.2017
- Fibris, s.r.o., zo dňa 05.12.2017
- LiptovNet a.s. zo dňa 05.12.2017
- ALCONET, s..r.o., zo dňa 12.12.2017
- IMAFEX, spol. s r.o., zo dňa 05.12.2017
- PROFI-NET s.r.o., zo dňa 29.12.2017
- LMT, a.s., zo dňa 28.11.2017
Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- Neboli uplatnené.
Odôvodnenie:
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach
uvedených v § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že
umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa
požiadavky stanovené v § 43d a43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
vyhláškou 532/2002 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Dňa 26.09.2017 stavebný úrad obdržal od navrhovateľa Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 zastúpeného
spoločnosťou VeMco, s.r.o., M. R. Štefánika 988/12, 010 01 Žilina, IČO: 35 836 911 návrh
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš, Jilemnického rekonštrukcia 149/ts/506 a NN káblov“, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. líniová
stavba (rekonštrukcia existujúcej trafostanice na pozemku pare. č. KN-C 332/2, trasa vedie
smerom k ul. Jilemnického a na ul. Jilemnického od bytového domu Jilemnického súp. č. 12
po bytový dom Jilemnického súp. č. 26) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Dňa 13.10.2017 stavebný
úrad oznámil začatie konania o umiestnení stavby a nariadil ústne pojednávanie a miestne
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zisťovania na 19.12.2017. Po doložení všetkých potrebných dokladov a stanovísk, nakoľko
neboli zistené nedostatky a prekážky ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení
stavby, stavebný úrad vydal v predmetnej veci rozhodnutie.
Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
územného rozhodnutia. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platným ÚPN mesta Liptovský
Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.
115/2010 dňa 16.12.2010 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. Stavba sa nachádza v urbanistickom bloku „zmiešané
územie s prevahou občianskej vybavenosti“ a „obytné územie s prevahou bytových domov“.
Zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace na obsluhu územia sú prípustnou funkciou,
navrhovaná trasa verejnej optickej telekomunikačnej siete nie je v rozpore s platným
územným plánom mesta.
Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili
povoleniu umiestnenia stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti
o životné prostredie a zodpovedá požiadavkám na ochranu zdravia a života ľudí.
Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 4401, č. 7123, č. 2795, č. 46,
č. 6770 a č. 7844 v k. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa zo dňa 19.12.2017 vyhotovenými
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom a bolo doložené súhlasmi
vlastníkov dotknutých pozemkov a stavieb.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
Položka 59 písm. „a“ ods. 2 v hodnote 100,- EUR bol uhradený v hotovosti v pokladni mesta
Liptovský Mikuláš.
Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
správneho orgánu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou
Spoločného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor
výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní
všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona
č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku.

^ R%>.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátc/r mesta
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Doručuje sa
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje
fonnou verejnej vyhlášky
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona
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 spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Bobrovec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou
zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie
- VeMco, s.r.o., M. R. Štefánika 988/12, 010 01 Žilina
- mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, ŠVS, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hygiena životného prostredia, Štúrova 36, 031
80 Liptovský Mikuláš
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, ČSA 7,
974 31 Banská Bystrica
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
26
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Fibris, s. r. o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok
- Profi-net, s.r.o., 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
- LiptovNet, a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
- IMAFEX spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- ALCONET, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
- FIBRIS, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok
MESTSKÝ ÚRAD
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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