
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/7958-02/JVar V Liptovskom Mikuláši: 08.10.2018
Vybavuje: Ing. Jana Vargová 
Tel.:+421 -044/55 65 344 
E-mail: iana.vargova@mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania 

podľa §36 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom 
Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO 421 564 24 podal dňa 08.10.2018 na Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie 
predĺženia platnosti územného rozhodnutia na stavbu ' Realizácia optických sietí LM-1 
Liptovský Mikuláš, obce Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská ' na pozemkoch v 
katastrálnom území Okoličné, Beňadiková, Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská - 
líniová stavba podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii. Uvedeným dňom bolo začaté 
územné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš zastúpené Spoločným obecným úradom územného 
rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a 
§5 písm. a/ zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 
bývanie v súlade s ustanovením § 36 ods.l) stavebného zákona oznamuje začatie územného 
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne

nariaďuje
ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa

30.10.2018 o 09.30 hod.
na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš č. dv. 803. 

Popis stavby:
Počiatočným bodom trasy miestneho optického kábla (MOK) je uzol služieb patriaci 
spoločnosti Slovák Telekom a.s. (ST a.s.) umiestnený v mestskej časti Okoličné mesta 
Liptovský Mikuláš s GPS súradnicami [E 49,080521; N 19,649594].
V intraviláne mesta Liptovský Mikuláš je trasa navrhnutá pozdĺž spevnených (ulice 
Opatovská, Smrečianska a Žiarska ) aj nespevnených miestnych komunikácií pozdĺž 
železničnej trate, prevažne na pozemkoch patriacich mestu Liptovský Mikuláš a čiastočne aj 
na pozemkoch patriacich Slovenskému vodohospodárskemu podniku a na parcelách 
neevidovaných na listoch vlastníctva.
V extraviláne medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Liptovský Ondrej je trasa 
navrhnutá zväčša po nespevnených plochách prevažne trávnatého charakteru a čiastočne 
pozdĺž cesty 111/2338.
V intraviláne obce Liptovský Ondrej je trasa navrhnutá pozdĺž cesty 111/2338 a cesty
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111/2339 ako aj pozdĺž nespevnených miestnych komunikácií (pozdĺž Konského potoka) 
patriacich prevažne obci Liptovský Ondrej a Slovenskému vodohospodárskemu podniku.
V intraviláne obce Jakubovany je trasa navrhnutá pozdĺž cesty 111/2339 a pozdĺž 
existujúcich miestnych komunikácií, ktoré sú na pozemkoch vo vlastníctve obce alebo na 
parcelách neevidovaných na liste vlastníctva.
V extraviláne medzi obcami Liptovský Ondrej a Konská je trasa navrhnutá pozdĺž cesty 
111/2338 prevažne vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a nezistených 
vlastníkov.
V intraviláne obce Konská je trasa navrhnutá pozdĺž cesty 111/2338 a pozdĺž existujúcich 
miestnych komunikácií, ktoré sú na parcelách neevidovaných na liste vlastníctva.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade počas 
stránkových dní a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
pretože na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány a obec, inak sa v zmysle 
§36 ods.3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasia.

V zmysle § 42 ods.4) stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 
mohli byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

ýPOLGČ'HÝ OBECNÝ ÚRAľi
územného rozhodovania stavebného Bortadku 

v Liptovskom Mikuláši 
3<r^ľl 42í Liptov,Štítová \ 9Ĺ 9/4 stý Mikutéš

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 42 
stavebného zákona tak, že sa písomnosť podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. vyvesí po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš, obce Beňadiková, obce Liptovský Ondrej, 
obce Jakubovany, obce Konská. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny 
orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to 
vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na 
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa:.......O...MLiOIft.. 2 3 10 mZvesené dňa:
MESTO LIRTOVSKÝ MIKUL 

MESTSKÝ J RAD 
031 4£ltíPTOVSbOf' MIKULÁŠ

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby



Na vedomie

- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- Energotel a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6,

033 11 Liptovský Hrádok
- Ministerstvo Obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 

01 Banská Bystrica
- Obec Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04 Liptovský Ondrej
- Obec Konská, Konská 244, 032 04 Liptovský Ondrej
- Obec Liptovský Ondrej, Liptovský Ondrej 84, 032 04 Liptovský Ondrej
- Obecný úrad Beňadiková, Beňadiková 17, 032 04 Liptovský Ondrej
- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPaK Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš- 

Vrbica-Nábrežie
- Okresný úrad odbor CD a PK, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš-Staré 

Mesto
- Okresný úrad odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš- 

Staré Mesto
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. - Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka č. 36,

034 01 Ružomberok
- SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- SSC a.s., TSULM, pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 

Žilina




