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OBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA
Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku 

031 01 Demänovská Dolina 258 ______ MF.st.sk-v ŕ*? ad__
Dempjip^^if^l J|6(2pl^Číslo: SU-349/2018-02/Vi

Vybavuje: Ing.A.Vinčurová
mobil +421 905 617 023, t.č. 044/5591682
mail: stavebnvurad@dcmanovskadolina.info 1 5 -06- 2013

Č. záznamu: Č. spisu:wlmo
Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pôjédnávähm
Prílohy: Vybav

/ Verejná vyhláška /

Dňa 8.6.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
IČO: 35763469 zastúpená spoločnosťou MAV1X s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava návrh na 
rozhodnutie o umiestnení stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT ( Lčasť )“ na 
pozemkoch - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina 
a Pavčina Lehota v dĺžke cca 4 km. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Popis územia:

Účelom líniovej stavby je vybudovanie I. časti klastra LIML02 - optického prepojenia 
projektovaných sietí typu FTTH v jednotlivých obciach na existujúci prevádzkový uzol služieb Slovák 
Telekom, a.s. (existujúca technológia OLT v telekomunikačnom objekte (TO) Liptovský Mikuláš; M. 
Hodžu 3). V predmetnej I. časti klastra LIM102 sú zahrnuté pripojenia lokalít a obcí Ploštín, Iľanovo, 
Demänová, Pavčina Lehota a Demänovská Dolina. Projektované sú optické prístupové siete v štandarde 
FTTH (vlákno do bytu (domu)) investora a telekomunikačného operátora - spoločnosť Slovák Telekom, 
a.s.. Táto investičná akcia je potrebná pre zabezpečenie možnosti poskytovania kvalitných a moderných 
širokopásmových telekomunikačných a dátových služieb investora pre riešenú oblasť.

Výstavba spočíva v realizácií výkopov, v pokládke potrebných multirúr, ktoré prepoja existujúce 
HDPE rúry do funkčného celku - Klaster LIML 02 (I. časť) tak, aby v lokalite jednotlivé riešené obce 
Ploštín, Nanovo, Demänová, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina boli projektovaným optickým káblom 
napojené na technológiu OLT (Liptovský Mikuláš).

Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa §117 a 119 zák. č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a §5 písm. 
a/ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie k 
predloženému návrhu v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného 
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

03.07.2018 / utorok / o 11.30 hod.

s miestom stretnutia na Obecnom úrade Demänovská Dolina č. 258

Do dokladov možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade Demänovská 
Dolina č. 258, počas stránkových hodín / pondelok, utorok od 8.00-15.00 hod., v stredu od 8.00-17.00 
hod. a v piatok od 8.00-13.00 hod./ a v deň pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom



pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány a obec. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad najeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán 
v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to v súlade 
s §36 ods.3 že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc 
s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

OBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA
SSntaraUDdnkSrSi 01 LiptovskýMfcriál Mgr. Ľubomíra Klepáčová

starostka obce

Doručuje sa:
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou 
stavbou, ako aj ostatným účastníkom sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.

Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 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 obce Demänovská Dolina. Liptovsky Mikuláš a Pavčina Lehota.
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.

Vyvesené dňa:
1 5 06 2018 Zvesené dňa: 3 0 06 2018

S)J(c? /V /4, / /fsOznámené iným spôsobom (akým) dňa: ^ ^ L,Q

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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Na vedomie:
MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Hviezdoslavova 48, 010 
01 Žilina

• Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 
Žilina

• Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok 
■ Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania

vplyvov na ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš

• Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš

• Okresný úrad L. Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia OÚ Liptovský Mikuláš, Nám. osloboditeľov č. 1, 031 
01 Lipt. Mikuláš

• Správa a údržba ciest, Pod stráňami 4, Lipt. Mikuláš
• Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21,974 05 Banská Bystrica
• LVS, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš
• Slovak Telekom, a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
• Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
• Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
• Hydromeliorácie š.p. Bratislava, Vrakunská 29
• Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, 974 01 Banská Bystrica
• Telefonica 02 Slovakia s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, 03401 

Ružomberok
• VPS Lipt. Mikuláš, Družstevná č. 1, 031 01 L.Mikuláš 
L/ Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 42 L.Mikuláš

Obec Pavčina Lehota, Obecný úrad, 031 01 L.Mikuláš


