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

Číslo: MsU/UR a SP/2018/4725-07/TBo V Liptovskom Mikuláši: 28.09.2018

Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
v zast. spoločnosťou MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby:
„FTTH Liptovský Mikuláš - Palúdzka, Stred/Sever, Vrbica/Hriadky, Podbreziny“ 
- líniová stavba

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 
270 v zastúpení spoločnosťou MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany IČO: 
36 230 537 podal dňa 26.04.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na 
stavbu „FTTH Liptovský Mikuláš 
Podbreziny“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. Palúdzka, 
Liptovský Mikuláš a Okoličné v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom 
bolo začaté územné konanie.

Palúdzka, Stred/Sever, Vrbica/Hriadky,

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 zastúpené primátorom mesta 
prerokovalo návrh navrhovateľa s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa 
§36 stavebného zákona, posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladilo 
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotilo námietky a vyjadrenia účastníkov 
konania.

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

„FTTH Liptovský Mikuláš - Palúdzka, Stred/Sever, Vrbica/Hriadky, Podbreziny“ - 
líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. Palúdzka, Liptovský Mikuláš 
a Okoličné v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, tak, ako je to zakreslené v situačnom 
výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba.
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Popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom územného konania je stavba „FTTH Liptovsky Mikuláš - Palúdzka, 

Stred/Sever, Vrbica/Hriadkv. Podbreziny“ - líniová stavba (pokládka HDPE rúr).
Cieľom navrhovanej stavby v Liptovskom Mikuláši je vybudovanie trasy HDPE 

trubiek, ktoré sprostredkujú prepojenie existujúcich trás ORANGE cez lokalitu bytových 
objektov a vybraných objektov občianskej vybavenosti a komerčných objektov v časti mesta 
Palúdzka, Stred/Sever, Vrbica/Hriadky a Podbreziny za účelom poskytnutí širokopásmových 
(broadband), vysokorýchlostných služieb elektronických 'komunikácií verejnosti v danom 
území.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Pfemysl Zlobický, 6316*A2

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu.

- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 
237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), príslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

- Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Zhotovíte!’ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi 

stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.

- Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou 
osobou!

- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby, na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry:
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu ukončenia stavby 

zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu. V prípade záberu 
verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš.

- Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať 
si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, 
aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru.

- O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej 
nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy 
o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na 
cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade 
upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého 
stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu 
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je 
možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla
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škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú 
náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na 
jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do 
jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo 
zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, 
každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa 
uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je 
potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.

- Križovanie sietí realizovať v zmysle STN 76 6005.
- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu 

okoloidúcich osôb.
- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte pred 

jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH.

- Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je 
potrebné uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

1. 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

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

2. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie

v v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH:
1. 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.

2. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o 
odpadoch“ a v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva uprednostniť ich 
zhodnotenie pred zneškodnením.

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk mesta, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a 
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika zo dňa 16.02.2018:
požaduje:
- vytýčenie súbehu a križovania našich podzemných inžinierskych sietí v lokalite 

Stred/Sever (výkres Č. 01 a 04)
výkopy káblových rýh realizovať výhradne ručne s ohľadom na jestvujúce inžinierske 
siete
rešpektovať všetky platné stavebné a bezpečnostné slovenské predpisy a normy



4 z 24

Energotel, a.s, zo dňa 15.12.2017:
- Stavba „FTTH Liptovský Mikuláš - Palúdzka,Stred/Sever,Vrbica/Hriadky,Podbreziny“ 
zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a. s., 
Žilina, a Energotel, a. s., Bratislava, ktoré sme zakreslili informatívne do priloženej situácie. 
Pred zahájením zemných prác požiadajte o vytýčenie. Toto vyjadrenie má platnosť 12 
mesiacov.

Fibris s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok zo dňa 11.12.2017 navrhuje:
1. v existujúcich trasách spoluprácu vo forme prenájmu voľných kapacít
2. v nových trasách prekrývajúcich zámer spoločnosti FIBRIS, s.r.o., umožniť pripokládku 

optických vedení

Pri realizácii stavby požadujeme dodržať nasledujúce podmienky:
1. Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je nutné, aby ste požiadali spoločnosť 

FIBRIS, s. r. o. o vytýčenie vedení v predmetnej lokalite.
2. Zemné práce v blízkosti našich vedení (±3 m) realizovať ručne.
3. Pred zásypom odhalených chráničiek privolať za účelom obhliadky pracovníka 

spoločnosti FIBRIS, s. r. o. na telefónnom čísle 0907 484 136.
4. Investor zodpovedá za škody spôsobené nesplnením vyššie uvedených podmienok. Škody 

budú odstránené pracovníkmi spoločnosti FIBRIS, s. r. o. na náklady investora.

FIN-M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava pod č. PL/2017 zo dňa 29.12.2017
určuje nasledovné podmienky:

Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady mesta Liptovský 
Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

- V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame 
vykonať presné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora.

- Zariadenia VO patriace do majetku spoločností zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti 
a vykonané zmeny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov medzi našou 
spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš.

- Uskutočnené zmeny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu VO 
na vlastné náklady mesta Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude bezodkladne 
predložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti.

- Z technického hľadiska sa k samotnej dokumentácii a stavbe nevyjadrujeme.
Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a 
zmien na VO ako aj o zaslanie príslušných dokladov, najmä revíznych správ a pasportu 
VO.

IMAFEX spol s.r.o., zo dňa 11.01.2018:
V oblasti záujmového územia dôide k stvku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a 
vyznačenie polohy sietí.

Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe 
samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@iniafex.sk alebo 
tel. čísle 0918 4152327.

Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo 
poškodené optické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť 
pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť 
pracovníkov na možnú polohovú odchýlku + - 30 cm od-vyznačenej polohy. Pri prácach v 
miestach výskytu sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a nepoužívať

mailto:imafex@iniafex.sk
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nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy siete. 
Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a 
označenie.

Bezodkladne oznámiť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000, 
+421 918 322 302, +421 918 415 232.

LiptovNet a.s. zo dňa 11.01.2018:
V oblasti záujmového územia dôjde k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a 
vyznačenie polohy sietí.

Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe 
samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk alebo 
tel. čísle 0918 4152327.

Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo 
poškodené optické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť 
pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť 
pracovníkov na možnú polohovú odchýlku + - 30 cm od vyznačenej polohy. Pri prácach v 
miestach výskytu sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a nepoužívať 
nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy siete. 
Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a 
označenie.

Bezodkladne oznámiť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000, 
+421 918 322 302, +421918 415 232.

v

Krajský pamiatkový úrad Žilina, zo dňa 19.12.2017:
1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní 

vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby 
obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo 
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, 
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. zo dňa 14.02.2018 súhlasí s pripomienkami:
1. Y záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej 

správe, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. Presnú 
trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na základe predloženej 
objednávky. Kontakt: Ing. Danek tel. č. 0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný tel. č. 0908 
916 595 - kanalizácia.

2. Pri výstavbe žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 
potrubí na každú stranu pre potrubia priemeru nad 500 mm a min. 1,5 m od vonkajšieho 
pôdorysného okraja potrubí na každú stranu pre potrubia priemeru do 500 mm. Vedenia a 
ďalšie stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany, v opačnom 
prípade nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Križovanie sietí je potrebné realizovať v 
zmysle STN.

mailto:imafex@imafex.sk
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3. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v 
našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 
579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

4. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí .žiadame prizývať zástupcu našej 
spoločnosti. Kontakt - Ing. Hán tel. č. 0908 916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932.

5. Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potrebu PD skutočného vyhotovenia a 
geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie 
MicroStation).

Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 17.08.2018 požaduje
dodržať nasledovné podmienky výkopových prác pre jednotlivé úseky:
1. V prípade priečneho prechodu vedenia inžinierskej siete (ďalej len ,,IS„) cez miestnu 

komunikáciu, cyklistický chodník alebo priľahlý peší chodník požadujeme riešiť uloženie 
IS v mieste križovania komunikácie metódou pretlaku alebo inou technológiou 
podvŕtania.

2. V prípade pozdĺžneho prechodu vedenia IS cez miestnu komunikáciu požadujeme trvalú 
povrchovú úpravu vozovky v šírke celého jazdného pruhu.

3. Y prípade rozkopávky chodníka pre chodcov v pozdĺžnom smere otvoreným výkopom, 
požadujeme povrchovú úpravu chodníka v celej šírke profilu chodníka.

4. Na ul. Bernolákovej sa od druhej polovice augusta 2018 plánuje celková rekonštrukcie 
miestnej komunikácie a priľahlého chodníka. Preto odporúčame vaše práce skoordinovať 
s plánovanými rekonštrukčnými prácami a predbežne si osadiť chráničku, pretože 
následne, v čase plynutia záručnej doby rekonštrukčných prác, nebude povolené 
prevádzanie výkopových prác. Bližšie informácie o rekonštrukčných prácach získate na 
Mestskom úrade LM, odbor výstavby (tel. 5565 300, 5565302)

5. Na ul. Zgúta Vrbického v súčasnosti prebieha celková rekonštrukcia ulice. Preto 
odporúčame vaše práce skoordinovať s prebiehajúcimi rekonštrukčnými prácami 
a predbežne si osadiť chráničku, pretože následne, v čase plynutia záručnej doby 
rekonštrukčných prác, nebude povolené prevádzanie výkopových prác. Bližšie informácie 
o rekonštrukčných prácach získate na Mestskom úrade LM, odbor výstavby (tel. 5565 
300, 5565302)

6. V časti plánovanej trasy IS na ul. Parkovej v k.ú. Palúdzka, ul. Senická v k.ú. Okoličné 
výkopové práce vo vozovke nebudú povolené z dôvodu celkovej rekonštrukcie krytu 
vozovky a momentálne plynúcej záručnej doby. Vedenie IS je možné uložiť len 
v priľahlých pozemkoch miestnych komunikácií.

7. Na ul. Alexvho je plánovaná realizácia projektu rekonštrukcie chodníka pre peších a 
vybudovanie nového cyklistického chodníka. Preto požadujeme v tomto úseku uloženie 
siete chodníka tesne k plotom súkromných pozemkov a koordináciu oboch projektov. 
Bližšie informácie o plánovaných rekonštrukčných prácach získate na Mestskom úrade 
LM ,odbor výstavby (tel. 5565300, 5565302)

8. Na ul. l.mája výkopové práce realizovať mimo novo zrekonštruovaného chodníka. 
Upozorňujeme aj na čiastočné preloženie podzemnej siete verejného osvetlenia do 
zeleného pásu priľahlého k chodníku. Aktuálny stav je potrebné vytýčiť správcom 
verejného osvetlenia.

9. Inžinierske siete verejného osvetlenia, ktoré sú v správe mesta Liptovský Mikuláš, 
spravuje organizácia Verejnoprospešné služby Liptovsky Mikuláš. Družstevná 1. 031 01 
Liptovský Mikuláš, preto sa s požiadavkou o zákres podzemných inžinierskych sietí 
obráťte na túto organizáciu.
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10. V priestore plánovanej trasy stavby sa v niektorých častiach nachádzajú dreviny, v 
blízkosti ktorých budú prebiehať výkopové práce. V tomto priestore je potrebné dodržať 
ustanovenie STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, časti

11. Zároveň upozorňujeme, že podľa § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa zakazuje poškodzovať a ničiť 
dreviny (za drevinu sa považuje vytrvalá rastlina so zdrevnatenou stonkou vrátane jej 
koreňového systému a poškodzovanie drevín je v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Č. 24/2003 Z. z..

12. V prípade budúcich investičných akcii mesta Liptovský Mikuláš na pozemkoch v jeho 
správe, si Mesto Liptovský Mikuláš v prípade potreby vyhradzuje právo preloženia 
predmetnej IS na náklady správcu siete na týchto pozemkoch.

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, 
oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, pri 
akceptovaní horeuvedenvch podmienok s vydaním rozhodnutia pre umiestnenie stavby 
súhlasí.

Pred začatím stavebných prác v telese miestnych komunikácii je stavebník povinný 
požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej 
komunikácie z dôvodu zriadenia podzemného vedenia. Žiadosť musí byť doložená okrem 
požadovaných príloh ( viď. tlačivo 010A1, časť F), aj vyjadrením Okresného dopravného 
inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlaseným projektom dočasného 
dopravného značenia.

Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestnu komunikáciu 
a jej súčasti žiadame odsúhlasiť na Mestskom úrade, odbore životného prostredia a dopravy, 
oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného 
prostredia a poľnohospodárstva zo dňa 19.12.2017 nemá námietky za dodržania 
nasledovnej podmienky:

V priestore plánovanej trasy stavby sa nachádzajú dreviny, v blízkosti ktorých budú 
prebiehať výkopové práce. V tomto priestore je potrebné dodržať ustanovenie STN 83 7010 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, .časti 4. „Poškodzovanie drevín a 
prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach“, hlavne 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 vykop 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.

Zároveň upozorňujeme, že podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť 
dreviny (za drevinu sa považuje vytrvalá rastlina so zdrevnatenou stonkou vrátane jej 
koreňového systému a poškodzovanie drevín je v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z. každé konanie alebo opomenutie 
konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a 
estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie), za čo orgán ochrany prírody môže 
podnikateľovi alebo právnickej osobe uložiť pokutu do 23 235,74 eura, v zmysle § 90 ods. 2 
písm. b) uvedeného zákona. V prípade, že následkom výkopových prác dôjde zničeniu, resp. 
odumretiu drevín do dvoch rokov od uskutočnenia výkopu, bude orgán ochrany prírody 
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 vykonáva 
zákon.
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Mikotel s.r.o., zo dňa 11.01.2018:
- navrhovaná líniová stavba je v súbehu a križuje existujúcu HFC sieť spoločnosti MIKOTEL 
s.r.o. v lokalite sídliska Podbreziny. Z tohoto dôvodu požadujeme pred realizáciou vytýčenie 
sietí zástupcom našej spoločnosti. Tiež požadujeme ručný výkop a dodržanie minimálnej 
vzdialenosti 1 m od uložených chráničiek káblov. V prílohe posielame výkresy zemnej ryhy.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový
stavebný úrad zo dňa 12.12.2017 vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie
činností v ochrannom pásme dráhy:
MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby sčasti v OPD a zároveň pre jej realizáciu a
užívanie určuje tieto podmienky:
1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto 

stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho 
povolenia MDV SR.

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 
železničného telesa.

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou 
dráhy.

4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovene v súhrnnom stanovisku ŽSR, 

Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 22694/2018/0420-2 zo dňa 
28.02.2018.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový
stavebný úrad zo dňa 05.09.2018 stanovisko:
1. K územnému konaniu nemáme pripomienky.
2. Ak stavba, resp. jej časti sú situované do ochranného pásma dráhy (OPD - 60 m od osi 

koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 od. 1 písm. ac) 
je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.

3. Ak stavba, resp. jej časti sú situované do OPD, nesúhlasíme s vydaním stavebného 
povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MDV SR.

4. Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b, odst.l 
stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa^stavebného zákona záväzný.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred zo dňa 
11.12.2017:
Súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej projektovej dokumentácie s 
podmienkami:

nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie vojenskej správy a zabezpečiť jeho 
ochranu,

V záujmovom území sa nachádza podzemné telekomunikačné vedenie vojenskej správy, ulica 
Jána Rumana, Sládkovičova a M. M. Hodžu: orientačný zákres trasy vojenského kábla je v 
prílohe zakreslený zelenou farbou, č. výkresu 04.

dodržať priložené podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete 
(Príloha č. 1),
pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie podzemného vedenia vojenskej správy, 
nezasahovať do objektov mostných telies.
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Upozorňujem, že na uliciach Palučanská, Štúrova a M. M. Hodžu sa nachádza vedenie v 
správe Akadémie ozbrojených síl SR. Na výkrese č. 01 je zakreslené červenou farbou. Keďže 
objekty, zariadenia, inžinierske siete Akadémie ozbrojených síl, M. R. Štefánika, Demänová 
353, nespravujeme, vyžiadajte si od nich stanovisko priamo.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v 
riešenom území.
Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, 
organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.
Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde 
k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové stanovisko.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, odd. telekomunikačných služieb zo 
dňa 13.12.2017

V predmetnom území stavby Liptovský Mikuláš v lokalitách Palúdzka (situačný plán 
01, 02 a 03), Stred/Sever (situačný plán 04), sa nachádzajú telekomunikačné káble TCQYPY 
25XN0,6 a 50XN0,6 vo vlastníctve MV SR a z tohto dôvodu Vám v prílohách predkladám 
situačné plány s vyznačením priebehov uvedených káblov. V prípade realizácie je nutné 
vytýčenie a zameranie uvedených káblov na náklady investora. Centrum podpory MV SR 
OTS, okrem uvedenej pripomienky, nemá námietky k Vami predloženému zámeru.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zo dňa 14.12.2017 požaduje dodržať nasledovné 
pripomienky:
1. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov si investor požiada o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v 
ochrannom pásme diaľnice Dl cestný správny orgán, ktorým je v tomto prípade 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR") pred vydaním územného 
rozhodnutia.

2. Žiadateľ bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie 
zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice Dl, ktoré je povinný si vytýčiť pred 
zahájením prác.

3. NDS neposkytuje zakreslenie inžinierskych sietí. NDS poskytne k nahliadnutiu 
dokumentáciu diaľnice Dl. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na Stredisku správy a 
údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš min. 3 dni vopred, u riaditeľa Ing. Juraja Tomčíka na 
tel. č.: 0903 417 339.

4. Stavba bude umiestnená a realizovaná podľa predloženej PD - FTTH Liptovský Mikuláš - 
Palúdzka, Stred/Sever, Vrbica/Hriadky, Podbreziny, 11/2017, zodpovedný projektant Ing. 
Mrlina.

5. Investor alebo, zhotoviteľ zabezpečí realizáciu prác, tak aby nebola ohrozená plynulosť a 
bezpečnosť premávky na diaľnici Dl a bol dodržiavaný zákaz státia vozidiel a zákaz 
pohybu peších na diaľnici Dl.

6. Zabezpečíte realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby ste neohrozili účastníkov 
cestnej premávky na diaľnici Dl.

7. Osvetlenie pri realizačných prácach v blízkosti diaľnice Dl žiadame navrhnúť resp. 
realizovať tak, aby nespôsobovalo oslnenie účastníkov cestnej premávky na diaľnici Dl

8. Po ukončení prác odovzdáte NDS - oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného 
vyhotovenia prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN.

9. Začiatok a ukončenie prác žiadateľ oznámi NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 8 
Liptovský Mikuláš, riaditeľovi p. Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel. č.: 0903 417 339 a bude 
sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 8.

10. V prípade doplnenia, alebo zmeny realizácie hore uvedenej akcie a prác s ňou súvisiacich 
zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme tieto vopred predložiť
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NDS na posúdenie s tým, že budete v plnom rozs'ahu rešpektovať naše oprávnené 
požiadavky.

Toto vyjadrenie je platné po dobu 2 rokov a zároveň slúži ako podklad pre cestný správny 
orgán pre udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice Dl

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
zo dňa 12.12.2017 súhlasí po dodržaní nasledovných podmienok:

V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODIORPZ LM.1.

Slovak Telekom, a.s.
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. 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.

2. 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 ak 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 kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (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 sieti:

4. 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.

5. 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.

6. 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 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení.

7. 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.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. 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.
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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. .

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
intemetovú aplikáciu na stránke: https ://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Piešťany, zo dňa 
08.01.2018 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

Jedná sa o vodohospodársky významné a vodárenské vodné toky Demänovka, 
hydrologické číslo poradia: 4-21-02, číslo v správcovstve: 535, Váh hydrologické 
číslo poradia: 4-21-01, číslo v správcovstve: 003 a Smrečianka hydrologické číslo 
poradia: 4-21-02, číslo v správcovstve: 600.
Ochranné pásmo vodného toku Váh je 10,0 m od vzdušnej päty hrádze a ochranné 
pásmo vodných tokov Demänovka a Smrečianka je min. 6 m od brehových čiar. 
Križovanie vodných tokov požadujeme riešiť riadeným pretláčaním a trasu optickej 
siete umiestniť v celej šírke koryta vodného toku a jeho ochranného pásma do 
chráničky, pričom hĺbka krytia chráničky na svahoch a pod dnom vodného toku musí 
byť min. 1,2 m. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť za ochranné pásmo vodného 
toku.
Začatie prác oznámiť zástupcovi Správy povodia horného Váhu v Ružomberku - Ing. 
Ševcová/0903 921 707 a počas prác sa riadiť jej pokynmi.
O uložení optickej siete pod korytom vodného toku musí byť vyhotovený protokol. 
Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok 
správcu toku.
Ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme je zakázané.

- Na využitie pozemku vo vlastníctve SVP, š.p. je potrebné majetkoprávne 
vysporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, tel. 
033/7764405).
V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. 
ochranného pásma, si investor (Orange Slovensko, a.s.) vedenie preloží na vlastné

http://www.telekom.sk/vyjadrenia
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náklady.
Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i 
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49'ods. 5 uvedeného zákona.
Detaily križovaní s vodnými tokmi je potrebné predložiť na odsúhlasenie našej 
organizácii.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia zo dňa 18.12.2018
- V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú plynárenské zariadenie (technologický 

objekt): STL a NTL plynovody s prípojkami
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v'znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon o energetike"): SÚHLASÍ s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich 
podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - 
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp- 
distrlbucia.skV

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu,

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených 
v tomto vyjadrení,

- stavebník je povinný pred začatim stavebného konania predložiť projektovú 
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa Iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D,

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadni! existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 
906 01,

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim plynárenským zariadeniam,

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Slovenská správa ciest zo dňa 04.05.2018 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Práce v súbehu budú realizované bez zásahu do telesa cesty i/18. Realizácia optického 
kábla križovaním bude realizovaná výhradne pretlakom kolmo na os vozovky, v hĺbke 
nezasahujúcej do konštrukčných vrstiev vozovky (min. 1,2 m pod niveletou vozovky).

http://www.spp-distrlbucia.skV
http://www.spp-distrlbucia.skV
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Štartovacie aj cieľové jamy požadujeme umiestniť mimo cestné teleso štátnej cesty 1/18 
t.j. za obrubníkom (ako je uvedené v DÚR) a v staničení km 548,08 v minimálnej 
vzdialenosti 1,0 m od päty svahu telesa cesty vľavo, za obrubníkom v chodníku vpravo. 
Ukončenie chráňíčiek žiadame zrealizovať taktiež až za cestným telesom štátnej cesty 
1/18. Po realizácii prác montážne jamy požadujeme dôkladne zasypať, zhutniť a okolie 
uviesť do pôvodného stavu.

2. V trase križovania optického kábla sa nachádza dažďová kanalizácia cesty 1/18. Prácami 
nesmie dôjsť k poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/18 a jej príslušenstva.

3. Stavebnými prácami nesmie dôjsť k zásahu do spevnenej časti vozovky, k poškodeniu 
odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/18 a jej príslušenstva (smerové stĺpiky, dopravné 
značky, mosty, priepusty a podb.). Práce realizovať tak aby nedošlo k poškodeniu povrchu 
vozovky, poškodeniu a olámaniu krajnice vozovky. V prípade poškodenia vozovky a jej 
krajnice požadujeme opravu krytu vozovky v jej polovičnej šírke.

4. V zmysle predloženej dokumentácie realizáciou prác nedôjde k dotyku s mostným 
objektom 18-348. Nové aj existujúce optické káble je potrebné umiestniť/preložiť v 
minimálnej vzdialenosti 5,0 m od pôdorysného priemetu mostného objektu na každú 
stranu.

5. Prácami nesmie dôjsť k znečisteniu priľahlého úseku cesty ani k ohrozeniu bezpečnosti a 
plynulosti premávky. Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť ani dočasne 
uskladňovaný na cestnom pozemku. V prípade znečistenia vozovky je potrebné okamžite 
zabezpečiť jej očistenie.

6. Práce realizovať výhradne z voľného terénu, pričom realizáciou nesmie dôjsť k 
obmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste 1/18. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť 
cestnej premávky v úseku stavby. Investor stavby je zodpovedný za škody spôsobené na 
cestnom telese 1/18, resp. za škody vzniknuté tretím osobám realizáciou stavby. V prípade 
poklesu v mieste zásahu do telesa cesty aíebo iného poškodenia cestného telesa stavebník 
bezodkladne zabezpečí opravu tohto miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady.

7. Prípadné použitie dočasných dopravných značiek na ceste 1/18 počas realizácie prác je 
potrebné odsúhlasiť s OR PZ ODI Liptovský Mikuláš a požiadať o určenie dočasného 
dopravného značenia Okresný úrad Žilina, odbor pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie.

8. Ukončenie prác požadujeme zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správcu cesty 
1/18 /Ing. Miková, 044/552 1970, 0903 892 148/. Záručná doba na zrealizované práce v 
mieste uloženia trasy optického kábla v telese štátnej cesty bude 60 mesiacov odo dňa 
prebratia prác. Investor, resp. budúci správca stavby počas záručnej doby bude 
zabezpečovať priebežne a bez meškania odstraňovanie závad súvisiacich s jeho zásahom 
do telesa cesty. K preberaciemu konaniu požadujeme doložiť porealizačné zameranie a 
projekt skutočného vyhotovenia trasy križujúceho optického kábla vo vzťahu k telesu 
cesty 1/18 vtlačenej aj digitálnej forme, z ktorého bude zrejmé jeho presné umiestnenie v 
telese cesty 1/18.

9. Z dôvodu prác v telese štátnej cesty je potrebné požiadať cestný správny orgán Okresný 
úrad Žilina, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o rozhodnutie na zvláštne 
užívanie pozemnej komunikácie.

10. Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky 
zástupcu majetkového správcu štátnej cesty 1. triedy.

11. Práce nesmú byť vykonávané počas výkonu zimnej údržby ciest (november - marec 
bežného roka, v závislosti od klimatických podmienok).-

12. Investor resp. budúci vlastník alebo správca vedenia je povinný v prípade potrebných 
rekonštrukčných prác alebo investičných zámerov správcu cesty 1/18, premiestniť resp. 
odstrániť vedenie na vlastné náklady do termínu určeného správcom.
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13. Investor predmetnej stavby by mal zabezpečiť do kolaudácie stavby uzavretie zmluvy o 
vecnom bremene medzi vlastníkom pozemkov pod štátnou cestou 1/18 a investorom 
stavby, pričom zriadenie vecného bremena by malo byť odplatné v zmysle Znaleckého 
posudku, ktorý zabezpečí investor stavby. Investor stavby by mal následne zabezpečiť 
zápis vecných bremien do časti C na príslušných listoch vlastníctva.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., zo dňa 04.01.2018 predkladá nasledovné 
stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra mesta Liptovský Mikuláš KU Liptovský Mikuláš, KU 
Palúdzka, KU Okoličné sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné 
body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, 
podzemné NN vedenia a skrine.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. {VN 
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné 
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie 
na každú stranu 1 .meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť 
uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe 
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený 
pracovník SSE-D.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako 
aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Liptovský Mikuláš

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor 
prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a 
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
vedenia tretích osôb.

9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. 
fotokópiu tohto vyjadrenia.

VPS Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č.: 1103/2017 zo 
dňa 18.01.2018:

Po vykonaní obhliadky predmetného územia Vám oznamujeme, že danými 
pozemkami prechádzajú inžinierske siete v správe našej organizácie. Ide o podzemné siete 
verejného osvetlenia. Vzhľadom na mimoriadny rozsah plánovaných výkopových prác sme 
presné trasy verejného osvetlenia v daných lokalitách nezakresľovali.

Investor je povinný pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie týchto podzemných 
sietí za účasti zástupcu našej organizácie a takisto je povinný po ukončení prác všetky 
dotknuté časti pozemkov vo vlastníctve mesta uviesť do pôvodného stavu.

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania zo dňa 09.01.2018
súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk
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- dodržať podmienky, ktoré stanoví správca cesty III/2333 Správa ciest Žilinského 
samosprávneho kraja - Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

- rešpektovať stanovisko Žilinského samosprávneho kraja č. 02654/2018/ODaÚP~6 zo 
dňa 9.01.2018,

- v prípade dotyku predmetnej stavby s akýmkoľvek pozemkom, ktorého vlastníkom je 
Žilinský samosprávny kraj, požiadajte o vyjadrenie Odbor správy majetku Žilinského 
samosprávneho kraja.

v

Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku zo dňa 09.01.2018 súhlasí za dodržania
nasledovných podmienok:

- investor zabezpečí pred začatím prác na svoje náklady vytýčenie prípadných 
zabudovaných vedení, ktoré pretínajú navrhovanú trasu,

- práce sa budú realizovať v zmysle vopred spracovanej odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie a písomnom ohlásení začatia stavby správcovi Liptovskej NsP,

- rozkopávky a práce investor zabezpečí tak, aby nebol narušený chod zariadenia,
- narušenú časť pozemku po uložení zhutní a uvedie do pôvodného stavu,
- pred začatím stavby musí byť medzi správcom a investorom, resp. dodávateľom 

stavebných prác pre investora, vyhotovený protokol (zápis) o odovzdaní nehnuteľnosti 
(pozemku) a po dokončení stavby o prevzatí nehnuteľnosti späť do užívania, pričom 
kópie týchto zápisov budú bez zbytočného odkladu zaslané na Úrad ŽSK odboru 
správy majetku,

- po zrealizovaní stavebných prác bude ŽSK odboru správy majetku investorom bez 
zbytočného odkladu doložený geometrický plán porealizačného zamerania, ktorým 
budú odčlenené dotknuté časti pozemku zaťažené zákonným vecným bremenom a 
znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej náhrady za 
zriadenie zákonného vecného bremena,

- stavebník je povinný informovať ŽSK odbor správy majetku bez zbytočného odkladu 
o tom, že v katastri nehnuteľnosti bolo zapísané zákonné vecné bremeno podľa § 66 
zákona č. 351/2011 Z. z o elektronických komunikáciách pri všetkých pozemkoch, 
ktoré sú vo vlastníctve ŽSK a sú Vašou stavbou dotknuté,

- ŽSK požaduje po dokončení stavby od stavebníka jednorazovú náhradu za zriadenie 
zákonného vecného bremena v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách,

- požadujeme rešpektovať stanovisko ŽSK č. 02107/2018/0DaÚP-2, ktoré stanovuje 
podmienky za cesty v správe ŽSK dotknuté stavbou „FTTH Liptovský Mikuláš - 
Palúdzka, Stred/Sever, Vrbica/Hriadky, Podbreziny“.

Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy zo dňa
28.02.2018 súhlasia za týchto podmienok:
1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené

vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR {OR Žilina a Správa majetku
ŽSR Bratislava) pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby: 
riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných 
kábelových vedení v správe OR Žilina, SOZT a SEE (uloženie do chráničiek, 
rešpektovať ochr. pásma trás káblov)
stavbu (chráničku) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v súlade
PD
vstupovať na pozemok dráhy - na základe súhlasu na vstup od prevádzkovateľa dráhy 
stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti 
prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.
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stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený 
nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

2. Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu 
(uzatvorí cestou Správy majetku ŽSR Bratislava, Oblastnej správy majetku Žilina - 
majetkovo právny vzťah „Zmluvu o vecnom bremene../!.

3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste 
navrhovanej stavby u ŽSR - OR Žilina, SOZT a SEE. Výkopové práce v ochrannom 
pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu 
podzemných vedení.

4. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a 
ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovatke) a objedná dozornú činnosť na ŽSR-OR 
Žilina, SMSÚŽTS TO Liptovský Mikuláš {ing. Kováč, tel. 0930 241749) - z dôvodu 
bezpečnosti prevádzky na dráhe.

5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba 
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby 
dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.

6. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a 
narušená železničná prevádzka.

7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme 
skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku v správe ŽSR 
vykonať do pôvodného stavu.

8. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, 
stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.

9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a 
prevádzke(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov 
a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

10. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o 
ukončení prác oúi ŽSR -OR Žilina, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš. Stavebník toto 
potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.

11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Žilina, Sekcii žel, tratí a 
stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). 
Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Žilina, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš ku 
kolaudácii stavby.

Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo, sekcia oznamovacej a
zabezpečovacej zo dňa 09.02.2018:
1. V danej oblasti sa nachádza trasa podzemných vedení (ŽDK, TK) a trasy podzemných 

vedení priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ v žkm 254,152) v správe OR 
Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích 
zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. 
Trasa podzemných vedení (ŽDK, TK) Vám bola informatívne zakreslená do priloženej 
situácie, trasy podzemných vedení PZZ budú vytýčené na mieste.

2. Pre spresnenie trás podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení 
objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom 
predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní 
odo dna jej vystavenia“. Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie 
OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byt’ tiež priložené vypísané 
„PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA“ v zmysle 
Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa
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23.11.2015 („Prehlásenie“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky 
riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - 
Ing. Barčíka na tel. č. 0903907681. v

3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT žiadame riešiť trasu nového optického 
vedenia mimo trasy našich vedení s dodržaním predpísaných vzdialeností optických 
vedení od vedení OZT v zmysle platných noriem.

4. Všetky práce v kolíznych miestach našich vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich 
blízkosti, musia byť vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu.

5. Pri pretlakoch popod železničnú trať žiadame umiestnenie štartovacích jám a hĺbku 
pretlaku zvoliť tak, aby nedošlo k poškodeniu vedení v našej správe, resp. v prípade 
riadeného pretlaku dodržať predpísanú vzdialenosť od našich vedení a ich ochranného 
pásma.

6. Pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a 
spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.

7. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné S TN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom 
pásme káblov (1,5 ml ako aj STN 73 6005).

8. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie 
oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za 
toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s 
poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky 
železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.

9. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať 
zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasypaním na 
kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.

10. Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu 
správcu.

Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo, sekcia elektrotechniky a 
energetiky zo dňa 08.02.2018:

V prípade poškodenia telesa dráhy, súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie zariadenia 
dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 
Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky 
náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s 
obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením 
poškodenia.

Zhotoviteľ upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie, o začatí stavebných 
prác najmenej 15 dní pred začatím prác.

Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať 
zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcie EE pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, 
či káble neboli mechanicky poškodené.

Nesmie byť zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu
správcu.

Požadujem dodržať zákon 251/2012 §43, ods. 8, písm. a) - v ochrannom pásme 
vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané zriaďovať 
stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy.

Požadujeme dodržať zákon 251/2012 §43, ods. 8, písm. b) - v ochrannom pásme 
vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané vykonávať 
bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné
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činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, 
pripadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Na existujúce podzemné vedenia požadujeme dodržať zákon 251/2012 §43, ods.7, 
písm. a) - ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 
meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napätí do 
110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

Toto vyjadrenie stráca platnosť ak sa nezačne so stavebnými prácami uvedenej stavby 
do dňa 8. februára 2019.

5. Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom 
chránených záujmov účastníkov konania - neboli uplatnené

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa vyjadrili:
- 02 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24 851 01 Bratislava dňa 13.12.2017
- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pod č. AOS-134/2018 zo 

dňa 16.02.2018
- ALCONET, s.r.o., M.Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 19.01.2018
- Energotel, a.s, Miletičova 7, 821 08 Bratislava pod č. ET/MM17/1282 zo dňa 13.12.2017
- Fibris s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok pod č. VY-20/2017/Sa zo dňa 11.12.2017
- FIN-M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava pod č. PL/2017 zo dňa 29.12.2017
- IMAFEX spol s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. JK-VY-20180111 

zo dňa 11.01.2018
- LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. JP-VY-20180111 zo 

dňa 11.01.2018
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Žilina pod č. KPUZA- 

2017/25320-2/100898/FUR zo dňa 19.12.2017
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pod č. 871/2018/MH zo dňa 

14.02.2018
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 01 
Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ŽPD-2018/06667-02/MGa zo dňa 17.08.2018

- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného 
prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. 
MsÚ/ŽP-2017/8550-02/RSm zo dňa 19.12.2017

- Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41,
031 01 Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/UHA 2018/7039-02 Bc zo dňa 23.08.2018

- Mikotel s.r.o. Záhorského 19, 831 03 Bratislava zo dňa 11.01.2018
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika 

rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina pod č. 
31356/2017/ÚVHR/86517 zo dňa 12.12.2017

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový 
stavebný úrad pod č. 14315/2018/SŽDD/27932 zo dňa 12.12.2017

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový 
stavebný úrad pod č. 24704/2018/SŽDD/67611 zo dňa 05.09.2018

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, ČSA 7, 
974 31 Banská Bystrica pod č. ASMdpS-1-22/2018 zo dňa 11.12.2017

- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, odd. telekomunikačných služieb, 
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina pod č. CPZA-OTS-2017/004297-187 zo dňa 13.12.2017

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s., pod č. 10392/116128/40201/2017 zo dňa 14.12.2017
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- OR HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 41 Liptovský Mikuláš pod č. ORHZ-LM1-1019- 
001/2017 zo dňa 14.12.2017

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Ul. Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2017/014052-002-MA zo dňa
14.12.2017

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 
031 40 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OKR-2017/002119-045 zo dňa 11.12.2017

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Námestie osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OCDPK- 
2017/013894-002 zo dňa 12.12.2017

- ORANGE SLOVENSKO a.s., Michlovský s.r.o., UC 2 - údržbové centrum Banská 
Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica pod č.: BB - 2838/2017 zo dňa
15.12.2017

- PROFI-NET, l.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 17.01.2018
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod č.: 6611733072 zo dňa

08.12.2017
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava pod č.: V-1930-2017-SNET-8A-R zo 

dňa 19.12.2017
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Piešťany,

Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany zo dňa 08.01.2018
Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina pod č.:

TD/NS/1090/2017/Hy zo dňa 18.12.2017
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Ul. M.Rázusa 104, 010 01 Žilina, technicko- 

správny úsek pre región Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa
02.01.2018

- Slovenská správa ciest pod č. SSC/32/2018/6470/10929 zo dňa 04.05.2018
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pod č.: 

4600039927 zo dňa 04.01.2018
- SWAN a.s., OTNS, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava pod č. 862/2017 zo dňa 18.12.2017
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava zo dňa

08.12.2017
- VPS Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č.: 1103/2017 zo 

dňa 18.01.2018
- Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 

09 Žilina pod č. 02107/2018/ODaÚP-2 zo dňa 09.01.2018
- Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina pod č. 

02654/2018/ODaÚP-6 zo dňa 09.01.2018
- Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo. Odbor expertízy, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava pod č. 22694/2018/0420-2 zo dňa 28.02.2018
- Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo, Ul. l.mája 34, 010 01 Žilina pod č. 

98/2018/SŽTS/107/2a. 15 zo dňa 23.02.2018
- Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo, sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej Ul. l.mája 34, 010 01 Žilina pod č. 60/SOZT/2018-Ex zo dňa
09.02.2018

- Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo, sekcia elektrotechniky a energetiky, 
Ul. l.Čsl. brigády 46, 038 61 Vrútky pod č. 21-2/2018/SEE-TO/7a.l2 zo dňa 08.02.2018

SPP

6. 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
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jeho predĺženie podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona. Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 
ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných 
účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

Odôvodnenie:
Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní 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 
§ 43 d a 43 e stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášku 532/2002 Z. z. 
a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Dňa 26.04.2018 stavebný úrad obdržal od navrhovateľa spoločnosti Orange Slovensko, 
a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 v zastúpení spoločnosťou 
MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany IČO: 36 230 537 návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby „„FTTH Liptovský Mikuláš - Palúdzka, Stred/Sever, 
Vrbica/Hriadky, Podbreziny“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. 
Palúdzka, Liptovský Mikuláš a Okoličné v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš.

Po preskúmaní návrhu bolo zistené, že návrh je potrebné doplniť o súhlasné záväzné 
stanovisko mesta Liptovský Mikuláš, odboru ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

Stavebný úrad konštatoval, že predložené podklady a stanoviská nestačia na riadne 
posúdenie stavby z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní a dňa 01.06.2018 
vyzval navrhovateľa v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na doplnenie podaného návrhu, stavebný 
úrad územné konanie prerušil.

Zároveň stavebný úrad stavebníka upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania 
neodstráni, územné konanie bude podľa § 35 ods. 3 písm. stavebného zákona zastavené.

Navrhovateľ podal dňa 27.07.2018 žiadosť o predĺženie lehoty doplnenia dokladov k 
vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „FTTH Liptovský Mikuláš - Palúdzka, Stred/Sever, 
Vrbica/Hriadky, Podbreziny“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. 
Palúdzka, Liptovský Mikuláš a Okoličné v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš.

Vzhľadom k tomu, že k predmetnej stavbe chýbali podklady nevyhnutné pre spoľahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby, žiadosti zo dňa 27.07.2018 stavebný úrad vyhovel.

Navrhovateľ potrebné stanovisko doplnil a dňa 27.08.2018 stavebný úrad formou 
verejnej vyhlášky oznámil začatie územného konania a upustení od miestneho zisťovania.

Po doložení všetkých požadovaných dokladov a stanovísk stavebný úrad v predmetnej 
veci vydal rozhodnutie.

V zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý 
poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na

cudziu nehnuteľnosť,
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c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať 
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po 
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. „a“ sú vecnými 

bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do 
katastra nehnuteľností podá podnik.

Predmetná stavba je v zmysle § 43a ods. 3 písm. „h“ stavebného zákona zaradená 
medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, 
telekomunikačné stožiare, transformačné stanice, a súčasne je stavba v zmysle § 139 ods. 3 
písm. „i“ stavebného zákona líniovou stavbou.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné 
právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo 
rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok 
vyvlastniť.

Predmetná stavba je líniová a inžinierska stavba, ktorá je súčasťou vedenia 
elektronickej komunikačnej siete, a zároveň vedenie je súčasť siete.

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 351/201 1 Z.z. pridružené prostriedky sú pridružené služby, 
fyzická infraštruktúra a iné zariadenia alebo prvky súvisiace so sieťou alebo službou, ktoré 
umožňujú alebo podporujú poskytovanie služieb prostredníctvom takejto siete alebo takejto 
služby, a zahŕňajú najmä budovy alebo vstupy do nich, vnútorné rozvody sietí, 
elektroinštalácie budov, elektroenergetické zariadenia a elektrické prípojky, antény, veže a iné 
nosné zariadenia, káblovody, káblové šachty, rúry, stožiare, vstupné šachty a rozvodné skrine.

Podľa § 56 písm. „b“ stavebného zákona pri nadzemných a podzemných 
vedeniach verejnej telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa 
stavebné povolenie a následne ani kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
územného rozhodnutia.

Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Liptovský 
Mikuláš, s tým že navrhovaná trasa FTTH Orange Slovensko / výkres č.05 / bude rešpektovať 
právoplatné územné rozhodnutie na stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, 
úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" č. ÚR a SP 2008/05770 - TA1 zo dňa 
31. 12. 2008 pre Železnice Slovenskej republiky.

Stavebný úrad v 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 doložené súhlasnými stanoviskami vlastníkov predmetných nehnuteľností so stavbou

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 
- Položka 59 písm. „a“ ods. 2 v hodnote 100,- EUR
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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, 
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

V/VovsvT>'/
Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

Príloha:
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade 
s podmienkami územného rozhodnutia.
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Doručuje sa
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

v zastúpení spoločnosťou MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany 
-tj vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje 
formou 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 mesta 
Liptovský Mikuláš. 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
- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,

Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš
- Energotel a.s., Jána Milca 44,010 01 Žilina
- Fibris, s. r. o., SNP 315, 03301 Liptovský Hrádok
- FIN.MOS. a.s.; Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
- IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- LiptovNet, a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, odbor ŽP a dopravy, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský 

Mikuláš
- Mikotel, s.r.o., Záhorského 19, 831 03 Bratislava
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,

Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 30 Banská Bystrica
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, oddelenie telekomunikačných služieb, 

Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
- Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia,

Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor,

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Orange Slovensko a.s., Údržbové centrum Piešťany, Letná 9, 921 01 Piešťany
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov,

Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
- Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania,

Komenského 48, 011 09 Žilina
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- Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina
- Železnice Slovenskej Republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- Železnice Slovenskej Republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej techniky, ul.l mája 34,010 01 Žilina
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový 

stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 01 
Liptovský Mikuláš

- Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41, Liptovský 
Mikuláš

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910,
031 41 Liptovský Mikuláš
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