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Číslo: MsU/UR a SP 2018/6887-27/MDu V Liptovskom Mikuláši: 19.11.2018

Navrhovateľ: Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení 
STATEL s.r.o., Kollárová 85, 036 01 Martin 

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „F2BTS_17F_LM-STE, Liptovský Mikuláš
Štefánikova“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení STATEL 

s.r.o., Kollárová 85, 036 01 Martin podal dňa 13.08.2018 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na stavbu „F2BTS17FLM-STE, Liptovský Mikuláš Štefánikova“- optická 
prípojka, líniová stavba nachádzajúca sa na pozemkoch pare. č. KN-C 365/2, KN-C 365/46 
v k.ú. Liptovský Mikuláš a KN-C 1009/4, KN-C 1009/5 (KN-E 1574/16), KN-C 1011/1 
(KN-E 1573/2, 1559/151), KN-C 1010/1 (KN- E 1559/151) v k. ú. Liptovská Ondrašová 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

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 
písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z., o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 
uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„F2BTS_17F_LM-STE, Liptovský Mikuláš Štefánikova“- na pozemkoch pare. č. KN-C 
365/2, KN-C 365/46 v k.ú. Liptovský Mikuláš a KN-C 1009/4, KN-C 1009/5 (KN-E 
1574/16), KN-C 1011/1 (KN-E 1573/2, 1559/151), KN-C 1010/1 (KN- E 1559/151) v k. ú. 
Liptovská Ondrašová tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie 
z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom dokumentácie pre územné rozhodnutie je návrh F2BTS_17F_LM-STE, 

Liptovský Mikuláš Štefánikova. Stavbou dotknuté pozemky sa nachádzajú v zastavanom území 
mesta Liptovský Mikuláš na ulici Štefánikova, v katastrálnom území Liptovský Mikuláš 
a Liptovská Ondrašová. Pozemok má rovinatý charakter. Účelom stavby je vybudovanie 
optického pripojenia mobilne stanice BTS v bytovom dome Štefánikova súp.č. 1522/17.

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
SO 01 F2BTS17F LM-STE, Liptovský Mikuláš Štefánikova

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
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Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
- nie je potrebný
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ľubomír Frátrik- komplexné architektonické a inžinierske služby

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 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.
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- 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.

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

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí 
a zariadení technického vybavenia na napojenje na tieto siete:
Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., Žilina

V predmetnej lokalite katastra stavby, resp.v jej blízkosti sa nachádzajú podzemné VN 
vedenia, trafostanica, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto 
vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou plnou 
čiarou VN vedenia 22kV podzemné , zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)
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 lO.metrov, VN a NN zemné káblové 
vedenie na každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť 
celistvosť uzemňovacej sústavy.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako ai pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, ie potrebné bezpodmienečne 
prediednať postup prác na stredisku Údržby Lipt. Mikuláš.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 
zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom 
do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
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.

3

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk


Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 
tretích osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho 
vystavenia.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš 
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

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.
Pri výstavbe žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu v zmysle zákona č. 
442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu 
a pásmo ochrany verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 2,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Optická prípojka musí byť 
umiestnená mimo tohto pásma ochrany. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle 
STN.
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.
Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom optickej prípojky 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.
Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potrebu PD skutočného vyhotovenia a 
geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie 
MicroStation).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
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 dodržať Všeobecné 
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného 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 sietí (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na 
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 
44 4328456.
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
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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 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 zariadení.
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 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. 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. Pred realizáciou výkopových prác je 
stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: httns:/Avww.telekom.sk/vviadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 
vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na 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 
telekomunikačnú 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.

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a / alebo realizácie stavby a / 
alebo výkonu iných činností.
O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je možné požiadať na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia
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údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPU uplatňuje nasledovné 
požiadavky:

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, 
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, 
je nevyhnutné nález okamžite nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, 
najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom.

- Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného 
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby

Slovenský pozemkový fond, Bratislava
RO SPF Liptovský Mikuláš po posúdení predloženej súvisiacej dokumentácie navrhuje pre 
žiadateľa vydať súhlas k vydaniu stavebného povolenia za podmienky :

- na dotknutý pozemok bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno , 
ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF.

- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF 
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky 
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s 
dotknutými pozemkami SPF.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 
Súhlasí pri splnení nasledovných podmienok:

V mieste priečneho prechodu podzemného vedenia inžinierskej siete (ďalej len ,,IS„) cez 
miestnu komunikáciu ul. Generála M. R. Štefánika požadujeme riešiť uloženie IS v mieste 
križovania komunikácie metódou pretlaku alebo inou technológiou podvŕtania.
Požadujeme upraviť trasu podzemného vedenia IS v časti vedenej na parcele č. KN-C 
365/46, k. ú. Liptovský Mikuláš tak, aby nezasahovala do spevnenej plochy športového 
ihriska., ale viedla v blízkosti oplotenia parcely KN-C 358/1, k. ú. Liptovský Mikuláš
Pred začatím stavebných prác v telese miestnej komunikácie a vo verejnom priestranstve je 
stavebník povinný požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie povolenia na zvláštne 
užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva z dôvodu zriadenia podzemného 
vedenia IS, kde budú stanovené podmienky zásahu do telesa vozovky a priľahlých 
pozemkov. Žiadosť musí byť doložená vyjadrením Okresného dopravného inšpektorátu OR 
PZ v Liptovskom Mikuláši.

- V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred 
realizáciou IS je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčiť prostredníctvom 
správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, 
Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.
V priestore plánovanej trasy podzemnej IS sa v niektorých častiach nachádzajú dreviny, v 
blízkosti ktorých budú prebiehať výkopové práce. V tomto priestore požadujeme 
dodržiavanie ustanovenia STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie, časti 4. Zároveň upozorňujeme, že podľa § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o
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ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 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..

Vyhradenie podrobnejších podkladov, alebo projektovej dokumentácie :
- V projekte pre stavebné povolenie dodržať podmienky vyhradené v stanoviskách dotknutých 

orgánov a organizácií.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s § 9 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Dodržať ustanovenia STN 73 6005 a súvisiacich predpisov. Pri uskutočňovaní stavby 
dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu 
zdravia osôb na pracovisku.

v

Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených 
záujmov účastníkov konania:

Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných 
vedení inžinierskych sietí.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie oprávnenej 
právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

K návrhu sa vyjadrili:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina zo dňa 25.07.2018; Liptovská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 10.07.2018; Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 
14.08.2018; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 17.09.2018; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 
zo dňa 23.07.2018; mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie 
cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 10.09.2018; 
Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Banská Bystrica zo dňa 02.10.2018; 
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica zo dňa 05.09.2018; Slovenský 
pozemkový fond, Bratislava zo dňa 07.08.2018; Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb, odbor štátneho dohľadu zo dňa 13.09.2018;
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli vznesené žiadne námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná 
žiadosť o stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj pre 
právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení STATEL 

s.r.o., Kollárová 85, 036 01 Martin podal dňa 13.08.2018 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na stavbu „F2BTS_17F_LM-STE, Liptovský Mikuláš Štefánikova“- optická 
prípojka, líniová stavba nachádzajúca sa na pozemkoch pare. č. KN-C 365/2, KN-C 365/46 
v k.ú. Liptovský Mikuláš a KN-C 1009/4, KN-C 1009/5 (KN-E 1574/16), KN-C 1011/1 (KN-E
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1573/2, 1559/151), KN-C 1010/1 (KN- E 1559/151) v k. ú. Liptovská Ondrašová Uvedeným 
dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 04.09.2018 začatie 
územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 04.10.2018. Súčasne ich 
upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní 
a miestnom zisťovaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Rovnako boli účastníci konania 
upozornení, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné 
nahliadať do dokladov.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v 
§ 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú 
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené 
záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hľadiska 
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám 
starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie 
neohrozuje.

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,
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.
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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, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo 
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky, 
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany 
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.) 
boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad 
v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre 
stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky 
dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil 
dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.

Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja 
územia a je v súlade splatným územným plánom UPN mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol 
schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s 
účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. 
č. 532/2002 Z. z.

Vlastníctvo preukázané : listami vlastníctva č. 4401 k. ú. Liptovský Mikuláš, č. 5632 , 5240, 
5249 k.ú. Liptovská Ondrašová;

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 59 
písm. „ a “ods. 2: - 100,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

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.

n’A'

\ Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
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Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby 
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddeliteľnou prílohou územného 
rozhodnutia.

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou 
Toto rozhodnutie 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 mesta Liptovský Mikuláš. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj na 
webovom sídle v mieste obvyklým, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej 
tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení STATEL s.r.o., 

Kollárová 85, 036 01 Martin
Mesto Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia a dopravy , Ul. Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš -Útvar hlavného architekta
Ministersvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred 
ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Ministerstvo vnútna SR, Centrum podpory BB, ul. 9 mája č.l, 974 86 Banská Bystrica 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Žilina 
SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

- LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Zvesené dňa:Vyvesené v mieste stavby dňa:
'5 12 2018

2 1 11 2018 Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

<•
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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