
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsU/UR a SP/2018/3630-03/TBo V Liptovskom Mikuláši: 07.05.2018

Stavebník: Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Žiadosť o stavebné povolenie stavby:
9483 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Zahustenie TS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 819 
182 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 736
339 podal dňa 09.03.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ' 9483 - 
Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Zahustenie TS ' - líniová stavba v k.ú. Palúdzka. 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Liptovský 
Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu zo dňa 07.03.2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 11.04.2017.

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 § 5 ods.l písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa §62 a 63 stavebného zákona v 
stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba ' 9483 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Zahustenie TS ' - líniová stavba 
v k.ú. Palúdzka sa podľa § 66 ods.l stavebného zákona

povoľuje.

Popis povoľovanej stavby:
Účelom stavby je zoslučkovanie existujúceho VN podzemného distribučného rozvodu 

do novej distribučnej kioskovej trafostanice, výstavba NN distribučného vedenia a vonkajších 
pilierových rozpoj ovacích skríň pre nové odberné miesta.
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Objektová skladba povoľovanej stavby:
SO 01 - VN vedenia káblové - 2x3x22-NA2XS(F)2Y 1x240/25 RM mm2, dĺžka 208 m

Napojenie novej kioskovej trafostanice EH1 je riešený novým VN káblovým 
vedením 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240/25 RM mm2, ktorým sa vrežeme do existujúcej VN 
podzemnej distribučnej siete linky č. 151 za pomoci hybridnej spojky typu MXSU-24C/1XU- 
3HL. Nový distribučný rozvod zaslučkujeme do novo navrhovanej kioskovej TS typu EH1,

SO 02 - NN vedenia káblové - (N)AYY-J 3x 240+120 mm2 v dĺžke 128 metrov (trasa)
TS-SRč.2, č.3, č.4 (128m)
SR Č.4-TS (127m)
(N)AYY-J 3x 240+120 mm2 v dĺžke 136 metrov (trasa)
TS - SR č.l,č.7, č.6 (151m)
SR č.6, Č.5-TS (196m)
(N)AYY-J 3x 240+120 mm2 v dĺžke 35 metrov (trasa)
TS - PRIS č. 8 (35m)

Z novej kioskovej TS sa vyvedie 5 krát NN distribučný kábel typu (N)AYY-J 
3x240+120 mm2. Prvé distribučné vedenie o dĺžke 128m a bude smerovať do novej skrine SR 
č.2, č.3, č.4. Druhé distribučné vedenie o dĺžke 127m a bude smerovať z novej skrine SR č.4 
do TS. Tretie distribučné vedenie o dĺžke 151m a bude smerovať z TS do nových skríň SR 
č.l, č.7, č.6. Štvrté distribučné vedenie o dĺžke 196m a bude smerovať z novej skrine SR č.6, 
č.5 do TS. Piate distribučné vedenie o dĺžke 35m a bude smerovať z TS do novej skrine PRIS 
č.8. Pri novej PRIS č.8 sa zdemontuje exist. VRIS1 (je v nevyhovujúcom stave - hrdzavá) z 
exist. PB NN. Z tejto zdemontovanej VRIS 1 sa vývody zahustia do novej PRIS č.8.

PS 01 - Murovaná trafostanica - kiosková trafostanica TOHn 378/22 - 630 kVA
- pôdorys 4,91 x 2,83 m, výška 2,80 m

Kompletná kiosková trafostanica EH1 - priebežná do 1250 kVA osadená s 
transformátorom 630 kVA, 22/0.420/0.242 kV dodávateľ Elektro Haramia, VN rozvádzač 
Siemens 8DJH-(Prívod, Vývod, Odbočka na transformátor) poistky: VN IEC 282-1 24 kV 40 
A. Sedem vývodový NN rozvádzač v panelovom vyhotovení s prípojnicami 5x400A a 
2xl60A, hlavný deón BL-1600S-DTV3 so spúšťou SE- BL-1250-DTV3 nastavený na IR = 
866 A pre TR 630 kVA. NN rozvádzač dimenzovaný do 1600 A. Uvažuje sa v budúcnosti o 
osadení TR - lOOOkVA, MTP 1000/5.

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:
- pare.č. KN-C 1251/1 k.ú. Palúdzka vedený ako ostatná plocha

pare.č. KN-C 924 v k.ú. Palúdzka vedené ako zastavaná plocha a nádvorie 
pare.č. KN-C 920 v k.ú. Palúdzka vedené ako zastavaná plocha a nádvorie

- pare.č. KN-C 2016 (KN-E 732/1) v k.ú. Palúdzka ako zastavaná plocha a nádvorie

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF: - nie je potrebný

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Michal Borsík-EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu.
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- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s 
okolím a ďalšími podmienkami.
- Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.50/76 Zb. v znení 
neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy.

STN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, STN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre 
el. zariadenia, STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. 
zariadeniach, STN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, STN 33 3210 
Rozvodné zariadenia - spoloč.ustanovenia, STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre 
obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, STN 
34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach 
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia 
Vyhl.č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.

- Stavba bude ukončená do: 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred 
uplynutím lehoty výstavby ojej predĺženie.

- Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.

- Zhotovíte!’ stavby: bude určený výberovým konaním . V zmysle ustanovenia § 62 ods.l, 
písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania 
povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa 
zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou alebo 
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať 
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 
geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z 
hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hľadiska architektúry:
- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 
ŠSD. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa 
realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý 
sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného 
rozhodnutia.

- investor je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, 
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo 
a dátum stavebného povolenia.
- Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po 
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana 
zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
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- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii
- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnúť 
s mestským úradom.

- Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, 
dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na 
stavbe ( § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb .
- Križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN
- v prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb je potrebné vzniknuté 
škody odstrániť, resp. uhradiť podľa platných právnych predpisov.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných 
nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteľností
- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo prístupových 
komunikácií
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného 
zákona

- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov :
- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov .
Podľa zákona 251/2012 Z.z. §43:
-ochranné pásmo podzemného káblového vedenia lkV-110kV vrátane je lm po oboch 
stranách,
- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením : ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou, 
oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť 
zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení
- VN vedenie vzdušné : 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v 
lesnom prieseku
- Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných 
vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300 
, čl. 6 34)
Podľa uvedenej normy pre lkV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné 
VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti

sil. kábla 35kV Telef. kábla plyn do 0,005Mpasil. kábla lkV vodovoduOD
5/5 cm 20/20cm 30/30cm 40/40cm 40/40cm

- V prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné 
zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20cm u 
vodovodov

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a mesta:
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 
01 Liptovský Mikuláš zo dňa 25.01.2018 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou 

legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
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3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o 
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné 
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka 
odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie 
odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad prípadne iným 
vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hneď odvážať.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš zo dňa 14.02.2018 súhlasí s podmienkou:
- pri realizácii a prevádzke stavby postupovať tak aby nedošlo k ohrozeniu resp. znečisteniu 
povrchových a podzemných vôd.

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar cestnej dopravy, pozemných 
komunikácií a verejných priestranstiev v stanovisku pod č.: MsÚ/ŽPD-2018/03735-002/VY 
zo dňa 14.03.2018 súhlasí s vydaním stavebného povolenia s pripomienkami a to :

1. Pred realizáciou stavebných prác a zásahu do ul. Glejárska (zelený pás) je stavebník 
povinný, v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb., požiadať mesto Liptovský Mikuláš o 
vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové 
povolenie). K žiadosti je potrebné priložiť právoplatné povolenie stavby, vyjadrenie 
Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú 
situácia dočasného dopravného značenia.

2. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

3. V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred 
realizáciou inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia 
vytýčiť prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné 
služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.

LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš zo dňa 29.01.2018
1. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej 

správe. Presnú trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na základe 
predloženej objednávky. Kontakt: Ing. Danek, 0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný, 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. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 
potrubí na každú stranu. 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 S TN.

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, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. 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 
Micro Station).
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Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 09.09.2018
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde do styku v záujmovom území.

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 Slovák 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 Slovák Telekom, 
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ján Babál, 
jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456

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 společnosti Slovák 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 Slovák 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 aiebo 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 Slovák 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 Siovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Siovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez ínternetovú
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aplikáciu na stránke: https://www.teiekom.sk/vviadrenia 
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 Siovak 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

TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská 
Bystrica v odbornom stanovisku pod číslom 0440/30/18/ET/OS/T zo dňa 20.02.2018:

Pri inšpekcii vykonanej dňa 19.02. a 20.02.2018 neboli zistené nedostatky.
Na základe posúdenia technickej konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle 
§ 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky 
MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné 
stanovisko:

Dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s 
vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4- 
41:2007, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-5-52:2012, STN 
EN 62305-3:2012, STN 34 1050:1971, STN EN 50 522:2011, STN EN 61936-1:2013, STN 
EN 61140/A1:2007.

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a 

posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného 
zariadenia
Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené

- Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky TÚV SÚD 
Slovakia s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému 
zariadeniu. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÚV SÚD Slovakia s.r.o. a 
zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

K stavbe sa vyjadrili:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611806767 dňa 09.03.2018; 
Telefonica Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 951 01 Bratislava pod č. EB/18/04/02/01 zo dňa 
16.01.2018; Orange Slovensko, a.s., Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany vo
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vyjadrení č. BB - 0281/2018 zo dňa 06.02.2018; SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 
825 11 Bratislava 26, pod č. TD/D00536/PP/Hy/2018 zo dňa 24.01.2018; Energotel a.s pod č. 
ET/MM18/104 zo dňa 24.01.2018; LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
pod.č. 496/2018/MH zo dňa 29.01.2018; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom 
v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš v záväznom stanovisku č. 
2018/00295-02/25/Dr. CHobotová zo dňa 30.01.2018; Okresný úrad, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM- 
OSZP-ŠVS-2018/001662-2/Mk zo dňa 14.02.2018; Okresný úrad, odbor starostlivosti o 
životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM- 
OSZP-2018/1660-02-CEN zo dňa 15.02.2018; Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné 
prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP- 
2018/001665-002-MA zo dňa 25.01.2018; TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská 
Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica v odbornom stanovisku pod číslom 
0440/30/18/ET/OS/T zo dňa 20.02.2018; Stredoslovenská energetika - distribúcia, Pri 
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina pod č. 7103130-18-A-0010 zo dňa 26.02.2018; Mesto 
Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a 
verejných priestranstiev vo vyjadrení č. MsÚ/ŽPD-2018/03735-002/VY zo dňa 14.03.2018

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie:
Stavebník Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 819 182 

v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 736 339 
podal dňa 09.03.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ' 9483 — 
Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Zahustenie TS 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Liptovský 
Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu zo dňa 07.03.2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 11.04.2017.

Tunajší úrad oznámil začatie stavebného konania líniovej stavby dňa 23.03.2018, 
a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska z územného konania a 
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od 
ústneho pojednávania. Dotknutým účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť 
uplatniť svoje námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky - od dňa 
07.04.2018 s tým, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom 
konaní sa v zmysle § 61 ods.l) stavebného zákona neprihliada. V určenom termíne neboli 
podané žiadne námietky a pripomienky.

Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných 
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či 
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je 
zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia 
potrebného na riadne užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal 
predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.l a 2 
stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a 
dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania.

- líniová stavba v k.ú. Palúdzka.
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V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby.

Stavba nesmie byt’ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v 
zmysle §52 ods.l zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na 
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych 
nástupcov konania.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu.

Vlastníctvo preukázané:
Vlastnícke právo:

výpismi listov vlastníctva č. 4401, 4788, 4780, 5690 
09.03.2018

k.ú. Palúdzka zo dňa

Iné právo:
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.951/2016/Práv uzatvorená 
medzi Mestom Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 a TELINK spol. s.r.o.,
IČO: 00 652 385, v Liptovskom Mikuláši dňa 17.10.2016

zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Bella Vista 
s.r.o., IČO: 36 819 182 a Rímsko-katolíckou cirkvou, Farnosť Palúdzka v Liptovskom 
Mikuláši dňa 19.01.2018
zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená medzi TELINK spol. s.r.o., IČO: 
00 652 385 a Bella Vista s.r.o., IČO: 36 819 182

Poplatok:
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení nesk. predpisov: 
pol.č. 60 písmeno g) nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200.- eur

Poučenie:
Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom 
Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 
1989/41, Liptovský Mikuláš .

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

__Žžs/<? r jm y

ea y*

u,.~iV \

Sb Ing. Ján BlcHáč, PhD.
-.y ' primátor mesta Liptovský Mikulášv•o

9



Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky 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.

2 5 05 .^Uverejnené iným spôsobom: u-1 0 05 2018Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

oprávnenej osoby

Doručuje sa
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, 

ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Na vedomie
- EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP

- úsek ŠVS, úsek ŠSOPaK, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- LVS, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- SSE, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- OR PZ SR, ODI Liptovský Mikuláš, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP,

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
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