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

Číslo: MsU/UR a SP/2018/6483-03/TBo V Liptovskom Mikuláši: 19.09.2018

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
zastúpený ELSPOL - SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: 9780 - Lipt. Mikuláš - Guothova - Rozšírenie NNK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151 zastúpený ELSPOL - SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 
Námestovo, IČO: 36 433 721 podal dňa 20.07.2018 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „9780 - Lipt. Mikuláš - Guothova - Rozšírenie NNK“, ktorá sa má 
nachádzať na pozemkoch pare. č. líniová stavba (z existujúcej trafostanice na pozemku pare. 
č. KN-C 5535/3, nové zemné vedenie v ulici Guothova k novým istiacim skriniam PRIS4.1 č. 
1 a PRIS6.1 č. 2) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Liptovský 
Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP/2018/3311-03/TBo zo dňa 13.06.2018, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 19.07.2018.

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 ' 9780 - Lipt. Mikuláš - Guothova - Rozšírenie NNK ' - líniová stavba
(z existujúcej trafostanice na pozemku pare. č. KN-C 5535/3, nové zemné vedenie v ulici 

Guothova k novým istiacim skriniam PRIS4.1 č. 1 a PRIS6".l č. 2) v k. ú. Liptovský Mikuláš
sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje.
Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba

Popis povoľovanej stavby:
Navrhovaná stavba „9780 - Lipt. Mikuláš - Guothova - Rozšírenie NNK“ rieši 

rozšírenie existujúcej zemnej siete NN z existujúcej trafostanice na pozemku pare. č. KN-C 
5535/3, nové zemné vedenie v ulici Guothova k novým istiacim skriniam PRIS4.1 č. 1 
a PRIS6.1 č. 2.
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Objektová skladba povoľovanej stavby:
SO 01 - 9780 - Lipt. Mikuláš - Guothova - Rozšírenie NNK

Navrhované rišenie NNK zemnej siete predpokladá pripojiť z rezervného vývodu 
FU5 z existujuúcej trafostanice 152/ts/561_DUMBIER nové zemné NN vedenie (N)AYY 
3x240+120 SM/SM. Novým NN káblom sa prípoja nové istiace skrine PRIS4.1 č.l a PRIS6.1 
č.2. Nové istiace skrine sa prepoja novým zemným káblom (N)AYY 3x240+120 SM/SM.

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:
- pare.č. KN-C 5535/3 k.ú. Liptovský Mikuláš vedený ako zastavaná plocha a nádvorie 

pare.č. KN-C 5535/2 k.ú. Liptovský Mikuláš vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
- pare.č. KN-C 6603 k.ú. Liptovský Mikuláš vedený ako zastavaná plocha a nádvorie 

pare.č. KN-C 5531/14 k.ú. Liptovský Mikuláš vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
- pare.č. KN-C 5531/15 k.ú. Liptovský Mikuláš vedený ako zastavaná plocha a nádvorie 

pare.č. KN-E 5525/202 k.ú. Liptovský Mikuláš vedený ako zastavaná plocha a nádvorie

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
- nie je potrebný

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Martin Šimurda, 042/4/2016

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.
- 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.
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- Zhotoviteľ 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 anedorobky 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.
- 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:
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-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 0,005Mpa vodovodusil. kábla lkV
40/40cm 40/40cm5/5 cm 20/20cm 30/30cm

- 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:
v v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o'ZP, úsek SSOH
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou 

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

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- 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).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP
- Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s 

cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš

- Pred uložením NN káblových rozvodov a istacich skríň do telesa miestnej komunikácie 
ul. Guothova 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 situáciu dočasného dopravného značenia 
vypracovanú osobou odborne spôsobilou.

- Čestný správny orgán, v prípade výkopových prác v telese vozovky, bude požadovať 
konečnú celoplošnú živičnú úpravu krytovej vrstvy v celej šírke jedného jazdného 
pruhu (polovice vozovky).
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Krajský pamiatkový úrad Žilina
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 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.
- 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 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. NN siete musí byť umiestnené mimo 
tohto pásma ochrany, v opačnom prípade nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. 
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 NN 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.

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

Slovak Telekom, a.s.
- 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.

- 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.

- Stavebník alebo nim 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 síavby), 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

- 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.

- 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.
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- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musi 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.

- 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.

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

- 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 
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.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia-

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 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.

- 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 Slovák Telekom, a.s.

- 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.

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

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

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

objekt): STL plynovod D 110 PE 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
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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 sidel SPP-D (www.spp- 
distribucia.sk)
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 je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 
dní pred zahájením plánovaných prác
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka 
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu 
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podFa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 
000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a 
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
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stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 90S 01
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.

K stavbe sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva zo dňa 22.01.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a 
posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 26.01.2018; Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 
24.01.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií zo dňa 29.01.2018; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 31.01.2018; 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. zo dňa 31.01.2018; Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a.s. zo dňa 15.01.2018; Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. zo 
dňa 25.01.2018; Slovak Telekom, a.s. zo dňa 09.02.2018; LiptovNet a.s. zo dňa 19.04.2018; 
Imafex spol s.r.o. zo dňa 19.04.2018; LMT a.s. zo dňa 19.04.2018; Alconet s.r.o. zo dňa 
19.04.2018; Fibris s.r.o. zo dňa 18.04.2018; Profi-Net zo dňa 25.04.2018; VPS Liptovský 
Mikuláš zo dňa 02.05.2018; Orange Slovensko, Michlovsky spol s.r.o zo dňa 13.02.2018; 
SupTechnik s.r.o. zo dňa 05.02.2018; 02 Slovakia s.r.o. zo dňa 25.01.2018; Energotel zo dňa 
05.02.2018

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

Odôvodnenie:
Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151 zastúpený ELSPOL - SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, IČO: 
36 433 721 podal dňa 20.07.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „9780 - Lipt. Mikuláš - Guothova - Rozšírenie NNK“, ktorá sa má nachádzať na 
pozemkoch pare. č. líniová stavba (z existujúcej trafostanice na pozemku pare. č. KN-C 
5535/3, nové zemné vedenie v ulici Guothova k novým istiacim skriniam PRIS4.1 č. 1 a 
PRIS6.1 č. 2) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Liptovský 
Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP/2018/3311-03/TBo zo dňa 13.06.2018, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 19.07.2018.

Tunajší úrad oznámil začatie stavebného konania líniovej stavby dňa 02.08.2018, 
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. Účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť uplatniť svoje 
námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky - od dňa 23.08.2018 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
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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.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby.

Stavba nesmie byť 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:

bolo preukázané výpismi z listov vlastníctva č. 1994, 4401, 7494, 8123, 8125, 8153 v 
k.ú. Liptovský Mikuláš zo dňa 23.02.2018 vyhotovenými Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom

Iné právo:
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi budúcim 
povinným: Ďumbier, Výrobné družstvo Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 262 
a budúcim oprávneným: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke, 
IČO: 34 442 151 zo dňa 28.02.2018 (na pare.č. KN-C 5535/2,3 k.ú. Lipt. Mikuláš) 
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 418/2018/Práv uzatvorená 
medzi budúcim povinným: Mesto Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 a budúcim 
oprávneným: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke, IČO: 34 442 151 zo dňa 
12.09.2018 (na par c. č. KN-C 6603 k.ú. Liptovský Mikuláš)
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi budúcim 
povinným: Vladimír Kováč a budúcim oprávneným: Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke, IČO: 34 442 151 zo dňa 28.02.2018 (na pare.č. KN-C 
5531/14 k.ú. Liptovský Mikuláš)
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi budúcim 
povimiým: Vladimír Uličný a budúcim oprávneným: Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke, IČO: 34 442 151 zo dňa 23.03.2018 (na pare.č. KN-C 
5531/15 k.ú. Liptovský Mikuláš)
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi budúcim 
povinným: Ľubomír Kadura a budúcim oprávneným: Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke, IČO: 34 442 151 zo dňa 28.02.2018 (na pare.č. KN-E 
5525/202 k.ú. Liptovský Mikuláš)
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Poplatok:
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení nesk. predpisov: 
pol.č. 60 písmeno g) do 50 000 eur vrátane - 100.- 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.

*7Í
Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

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

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

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.

1 0 10 20182 5 09 2018 Zvesené dňa:Vyvesené dňa: Zverejnené iným spôsobom:

SKÝ MIKULÁŠ 
Ý/ÚRAD 
SKÝ MIKULÁŠ

MESTO LIP;
MySTS
2.UET.CJ33Í..42.

Odtlačok pečiaík^a podpis 
oprávnenej osoby
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Na vedomie
- ELSPOL - SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
- Martin Šimurda, ELSPOL - SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
- mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš

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

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, ČSA 7, 
974 31 Banská Bystrica

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s.,

Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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Technické riešenie'

Navrhované rozšírenie NNK zemnej siete predpokladá pripojif z rezervného vývodu FU5 z exist, trafostanice
152/ts/561_ĎUMBIER nové zemné NN vedenie (N)AYY 3x240*120 SM/SM. Novým NN káblom sa pripoja nové istiace
skrine PRIS4.1 č.1 a PRI6.1 č.2. Nové istiace skrine prepojif novým zemným NN káblom (N)AYY 3x240*120 SM/SM.

Zapojenie NN siete realizovaf v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia. Istiace skrine PRIS uzemnil
pomocou uzemňovacej pásovmy FeZn 30x4. Uzemnenie priebežnej skrine vyhotovif pod Rz«15Q a koncovej pod 
hodnotu Rz<50. Uzemňovaciu pásovinu uložif do výkopu spolu s novým zemným NN vedením. Nové vedenie umiestmf po
celej dĺžke do korugovanej chraničky. Nad takto položený kábel umiestnif po celej dĺžke výstražnú PVC fóliu
červenej farby. Na nové káblové vedenie sa v celej dĺžke vzfahuje postranné ochranné pásmo 1m.

Navrhované časti NN siete {plná čiara)Legenda:
Ochranné pásmo 1m (čiarkovaná čiara)
Existujúce časti NN siete
Existujúce časti VN siete

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41) v sústave NN 3PEN, 400/230V,50Hz/TN-C 
412. Ochrana v m

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákolvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu

ELspol-SK, s.r.o., L. Štúra 46, 029 01 Nčmestovo, Tel.: +421 908 962 613

SPOl-SK Vypracovali Ing. Patrik Mikušlak

Kreslili Ing. Patrik Mikušlakí.r.o.
Zodp.projektant: Martin Šimurdaslektro - enerqo montáže

SSE-Distrlbúcia, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaINVESTORI

STAVBA: Stupeň dok' PDSP
9780 - Lipt. Mikuláš - Guothova Dátum 01/18
- Rozšírenie NNKMIERKA 1:1000 Formáti 1A4

Č. výkresu'OBSAH: Situačný výkres stavby 01


