
VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 
VYVESENÁ dňaO Od ZBi

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ C7 m
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsU/URaSP 2018/04422-03/MDu V Liptovskom Mikuláši dňa 22.06.2018

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v zastúpení XeMco, s.r.o., M.R. Štefánika 988/12, 010 01 Žilina
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Liptovský Mikuláš, Jilemnického-

rekonštrukcia 149/ts/506 a NN káblov“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

v zastúpení VeMco, s.r.o., M.R. Štefánika 988/12, 010 01 Žilina podal dňa 11.04.2018 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Liptovský Mikuláš, Jilemnického- 
rekonštrukcia 149/ts/506 a NN káblov“ na pozemkoch pare. č. KN-C 332/2, 332/10, KN- 
C 6697/1 (KN-E 6697), KN-C 335/1, KN-C 336/19 (KN-E 335/2), KN-C 335/2, KN-C 
6698/1, KN-C 343/4 k.ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 
konanie. Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby bolo vydané pod č. MsÚ/ÚRaSP 
2018/02079-03/ZBr zo dňa 21.02.2018.

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 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom 
územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní podľa ustanovenia § 62 a 63 stavebného 
zákona rozhodol takto:
stavba „Liptovský Mikuláš, Jilemnického- rekonštrukcia 149/ts/506 a NN káblov“ na 
pozemkoch pare. č. KN-C 332/2, 332/10, KN-C 6697/1 (KN-E 6697), KN-C 335/1, KN-C 
336/19 (KN-E 335/2), KN-C 335/2, KN-C 6698/1, KN-C 343/4 k.ú. Liptovský Mikuláš sa 
podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje.

Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba 

Popis stavby:
Predmetom riešenia stavby je výmena technologickej časti v existujúcej trafostanici 
a výmena časti mi káblov.
Existujúce VN kobky (4ks) sa zdemontujú a nahradia sa priebežným kompaktným VN 
rozvádzačom. Navrhované prívodné káble sa s existujúcimi zospojkujú hybridnými spojkami 
vn v káblovom kanáli. VN rozvádzač sa s existujúcim transformátorom 400 kVA 
v stanovišti transformátora prepojí navrhovaným káblom NA2XS(F)2Y 3xlx70RM/16.

Technické údaje stavby:
Staré nn káble sa nahradia novými káblami v rozsahu
W-l - NN kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, dĺžka trasy 170m, dl. kábla 195m 
v zmysle projektovej dokumentácie.
W -2 - NN kábel (N) AYY-J 3x 240+120 SM/SM, dĺžka trasy 158m, dl. kábla 253 m 
v zmysle projektovej dokumentácie
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
KN-C 332/2, 332/10, KN-C 6697/1 (KN-E 6697), KN-C 335/1, KN-C 336/19 (KN-E 335/2), 
KN-C 335/2, KN-C 6698/1, KN-C 343/4 k.ú. Liptovský Mikuláš sú vedené ako zastavané 
plochy a nádvoria.

Súhlas na použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu:
Nevyžaduje sa.

Dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval:
Pavol Chaban - autorizovaný stavebný inžinier- konštrukcie inžinierskych stavieb

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Zmeny nesmú 
byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :
Stavba je umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 332/2, 332/10, KN-C 6697/1 (KN-E 6697), 
KN-C 335/1, KN-C 336/19 (KN-E 335/2), KN-C 335/2, KN-C 6698/1, KN-C 343/4 k.ú. Liptovský 
Mikuláš.
Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:

napojenie na inžinierske siete - bez zmeny
prístup bude zabezpečený cez existujúcu miestnu komunikáciu

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a 
ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä 
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať :
PNE 38 0800 Bezpečnostné predpisy pre energetiku.
PNE 38 0801 Prevádzka mechanizačných prostriedkov.
PNE 38 0804 Stavebnomontážne práce.
STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácuna elektrických zariadeniach.
STN 34 3101 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach.
STN 34 3102 Bezpečnostné predpisy preobsluhu a prácu na elektrických strojoch.
STN 34 3103 Bezpečnostné predpisy preobsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a 

rozvádzačoch.
STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami 

bez elektrotechnickej kvalifikácie.
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
STN 33 2000-6-61 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Revízie. Postupy pri 

východiskovej revízii.
Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovuje 
SÚBP vo vyhláške č. 59/82Zb.
Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri príprave a vykonávaní stavebných prác 
ustanovuje SÚBP a SBU vo vyhláške č. 147/2013 Z. z.
Požiadavky na BOZP ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z., kritériá na minimálne 
bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určuje Nariadenie vlády č. 396/2006. 
Požiadavky na odbornú spôsobilosť (kvalifikáciu) pracovníkov na činnosť na elektrických 
zariadeniach sú určené vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
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. 50/1976 Zb. v 
znení neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy.

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.
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Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia § 62 odst. 1, 
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 stavby 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 bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na 
stavbe /§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/,
- 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,
- stavebník 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,
- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných 
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, ak to 
nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu. 
Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 420 a nasl. 
Občianskeho zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencii stavebného 
úradu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, 
pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 

ZS odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu,
- 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,
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby 
(stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, 
dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :

pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných 
nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteľností, taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na 
priľahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu a jej odvodnenie.
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- odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k 
zamokrovaniu susedných nehnuteľností.
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného 
zákona.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev: súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou po dodržaní 
nasledovných podmienok:

Zásah do miestnej komunikácie na pozemku pare. č. KN-C 343/4 k. ú. Liptovský 
Mikuláš, severná strana bytových domov Jilemnického 643 a Jilemnického 736 bude 
realizovaný otvoreným pozdĺžnym výkopom v chodníku pri bytových domoch. 
Následne žiadame chodník zo zámkovej dlažby dať do pôvodného stavu v celej šírke. 
V prípade otvoreného pozdĺžneho výkopu v mestskej zeleni žiadame chrániť (v 
nevyhnutnom prípade presadiť) vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do pôvodného stavu. 
Kríženie miestnej komunikácie medzi bytovými domami žiadame realizovať 
technológiou pretláčania.
Miestna komunikácia ul. Hurbanova - kríženie miestnej komunikácie žiadame 
realizovať kolmo na os vozovky technológiou pretláčania. V prípade nemožnosti 
takéhoto technického riešenia a nutnosti výkopu žiadame chodníky zo zámkovej 
dlažby dať do pôvodného stavu včelej šírke a vrchnú krytovú vrstvu vozovky (obrusnú 
vrstvu) preplátovať min. 1 m po stranách výkopovej ryhy.
Chodník na západnej strane ul. Hurbanovej smerom ku križovatke s ul. Jilemnického - 
uloženie N N kábla bude realizované otvoreným výkopom, následne žiadame chodník 
zo zámkovej dlažby dať do pôvodného stavu v celej šírke.
Miestna komunikácia ul. Jilemnického od križovatky s ul. Hurbanovou po križovatku 
s Jánošíkovim nábrežím - NN kábel bude uložený do telesa chodníka otvoreným 
pozdĺžnym výkopom. Následne žiadame chodník zo zámkovej dlažby dať do 
pôvodného stavu v celej šírke. Pokládku vedenia a následnú úpravu vrchnej 
krytovej vrstvy chodníka požadujeme realizovať výlučne v priebehu soboty a 
nedele jedná sa o veľmi frekventovaný úsek medzi zdravotníckymi 
zariadeniami. Kríženie miestnej komunikácie žiadame realizovať kolmo na os 
vozovky a technológiou pretláčania.
Dočasnú úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácií žiadame realizovať 
okamžite po uložení NN kábla za dodržania nasledovných technologických postupov: 

asfaltový recyklát so zaliatím škár alebo asf. obaľ. kamenivo AR (AOK) 120 
mm o spojovací postrek 0,5 kg/m1 
únosnosť pláne zásypu pod vozovkou min. 45 MPa 
zásyp štrkodrvou f r. 0-45 min. 560 mm 
výstražná fólia
zásyp šťrkodrvou fr. 0-45 min. 120 mm 
pieskový obsyp vedenia min. 200 mm 
NN vedenie
pieskové lôžko min. 150 mm

Finálnu úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácií žiadame realizovať až 
po dokonalom sadnutí zásypu výkopovej ryhy - min. 6 mesiacov od realizácie 
dočasnej úpravy povrchu prekopov za dodržania nasledovných technologických 
postupov:

obrusná vrstva AC11 hrúbky 2 x 50 mm
o samolepiaca sklolaminátová výstužná geomreža do asfaltových povrchov 
vozoviek v celej šírke obrusnej vrstvy o spojovací postrek 0,5 kg/m2 
ložná vrstva AC11 hrúbky 50 mm
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spojovací postrek 0,5 kg/m2 
podkladová vrstva AC16 min. 80 mm

Do doby finálnej úpravy vozovky je stavebník povinný denne kontrolovať 
výkopové ryhy a v prípade potreby bezodkladne zasypávať a opravovať vzniknuté 
nerovnosti.

V prípade chodníka a komunikácie zo zámkovej dlažby, podkladovú vrstvu žiadame 
realizovať z prostého betónu hrúbky min. 150 mm s presahom min. 20 cm po bokoch 
výkopovej ryhy. Chodníky a komunikácie zo zámkovej dlažby žiadame uviesť do 
pôvodného stavu ihneď po položení inž. siete.
Žiadame vymeniť stavebnými prácami poškodené cestné resp. parkové obrubníky a 
prídlažbu.
Žiadame obnoviť stavbou poškodené vodorovné dopravné značenie.
Ostatnú zeleň žiadame uviesť do pôvodného stavu - navezenie min. 150 mm ornice, 
zbavenie povrchu skál a osiatie trávou. Výkopové práce je potrebné vykonávať v 
súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 
článkom 4.2.4 a to: Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak 
to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať 
ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú 
prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa 
rezné mieste zahladia a ošetria. Jedná sa hlavne o vzrastlé, hodnotné a zdravé stromy 
na ul. Kollárovej.
Za dreviny, ktoré budú kvôli obnove (rekonštrukcii) telekomunikačného vedenia 
vyrúbané, resp. následkom výkopových prác zničené do dvoch rokov od uskutočnenia 
výkopu, bude tunajší správny orgán žiadať náhradu spoločenskej hodnoty za dreviny v 
zmysle Prílohy č. 33 a č. 35 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.. Taktiež 
upozorňujeme, že podľa § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. sa zakazuje poškodzovať 
a ničiť dreviny, za čo orgán ochrany prírody môže podnikateľovi alebo právnickej 
osobe uložiť pokutu do 23 235,74 eura, v zmysle § 90 ods. 2 písm. b) uvedeného 
zákona.
Skrine PRIS umiestniť tak, aby nezasahovali do štrkového profilu miestnych 
komunikácii.
Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať mesto Liptovský Mikuláš 
v súlade s §8 zákona č. 135/1961 Zb. o povolenie na zvláštne užívanie miestnych 
komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie) z dôvodu obnovy elektrických NN 
káblových vedení v ich telesách, ktoré vydá cestný správny orgán na základe 
vydaného územného rozhodnutia stavby (stavebného povolenia) a písomnej žiadosti, 
ku ktorej bude doložené vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v 
Liptovskom Mikuláši a odsúhlasená situácia dočasného dopravného značenia.
Mesto Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo upraviť vyššie uvedené podmienky po 
vytýčení inžinierskych sietí a po obhliadke miest užívania vykonanej pred vydaním 
povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
V lokalitách realizácie inžinierskej siete - elektrické NN káblové vedenie sa 
nachádzajú podzemné siete verejného osvetlenia. Pred začatím stavebných prác je 
investor povinný požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš o ich 
vytýčenie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva súhlasí za dodržania podmienok:

- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 
s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej 
osobe.
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Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, 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, bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej vodnej správy súhlasí za dodržania podmienok:

Práce na výmene technologickej časti trafostanice vykonať tak, aby nedošlo k 
znečisteniu resp. ohrozeniu povrchových a podzemných vôd.

v

Krajsky Pamiatkový úrad Žilina
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona 
uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom: 

ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu napr. objektu, 
kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 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.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému 
úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým 
úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä 
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom 
nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický 
nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba 
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

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:

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 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, 
ian.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
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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 zrealizovať 
prekládku SEK.
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.
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.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. 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 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.
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
https://www.telekom.sk/wiadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s.
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.
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.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

internetovú aplikáciu stránke:cez na

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, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé 
nehnuteľnosti. Presnú trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na 
základe predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách). 
Kontakt: Ing. Danek, 0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - 
kanalizácia.
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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. 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 sietí žiadame prizývať zástupcu našej 
spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt - Ing. Hán tel. č. 0908 
916 580, p. Hričäk 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).

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
K uvedenej rekonštrukcii Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v

Liptovskom Mikuláši nemá pripomienky.
Poznámky:

V zmysle § 1 ods. 2 písm. í) bod 9 vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb v znení neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby - 
diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare a televízne káblové rozvody t. j. 
nevypracováva sa riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dôvodu príslušný 
orgán vykonávajúci SPD nevydáva k takýmto stavbám stanoviská 
Nakoľko podľa § 25 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z, z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov sa štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej dokumentácie 
stavieb v rámci územného konania a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej 
bezpečnosti a posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia 
požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej 
dokumentácie na takýchto stavbách nevykonáva, predloženú projektovú dokumentáciu 
Vám v prílohe vraciame späť.

LiptovNet a.s., IMAFEX, spol s.r.o., Liptovský Mikuláš
V oblasti realizácie stavby sa nachádzajú naše vedenia. Pred začatím prác žiadame 
kontaktovať povereného pracovníka (0905 440232 alebo 0918 415232), ktorý vytýči naše 
siete. V blízkosti našich sietí žiadanie práce vykonávať ručne, bez použitia mechanizmov.
K návrhu sa vyjadrili :
Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných 
priestranstiev zo dňa 14.06.2016, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 06.06.2016; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy zo dňa 03.06.2016; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvou na 
ŽP dňa 06.06.2016; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia zo dňa 
03.06.2016; Liptovská vodárenská spoločnosť zo dňa 19.06.2018; SPP-distribúcia, a.s. 
Bratislava zo dňa 13.07.2016; Slovak Telekom, a.s. Bratislava zo dňa 18.12.2017; Krajský 
pamiatkový úrad Žilina zo dňa 20.06.2016; IMAFEX Liptovský Mikuláš zo dňa 05.12.2017; 
LiptovNet, a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 05.12.2017; Profi-net Liptovský Mikuláš zo dňa 
17.01.2018; 02 Slovakia,s.r.o. zo dňa 26.09.2017; LMT, a.s. Lipt. Mikuláš zo dňa 
11.12.2017; Orange Slovensko a.s. Bratislava zo dňa 03.10.2017; Energotel,a.s. Žilina zo
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dňa 20.09.2017; VPS Liptovský Mikuláš zo dňa 28.06.2016; Fibris, s.r.o. , Liptovský Hrádok 
zo dňa 05.12.2017; Alconet,s.r.o., Liptovský Mikuláš zo dňa 12.12.2017; Okresné 
riaditeľstvo Hasičskéo a záchranného zboru v Lipt. Mikuláš zo dňa 27.01.2017;

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v 
zmysle § 52 ods. 1 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 právne záväzné aj pre právnych 
nástupcov konania.

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

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

v zastúpení VeMco, s.r.o., M.R. Štefánika 988/12, 010 01 Žilina podal dňa 11.04.2018 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Liptovský Mikuláš, Jilemnického- 
rekonštrukcia 149/ts/506 aNN káblov“ na pozemkoch pare. č. KN-C 332/2, 332/10, KN-C 
6697/1 (KN-E 6697), KN-C 335/1, KN-C 336/19 (KN-E 335/2), KN-C 335/2, KN-C 6698/1, 
KN-C 343/4 k.ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby bolo vydané pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/02079- 
03/ZBr zo dňa 21.02.2018.

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 18.04.2018 začatie konania a upustil 
od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej lokalite 
dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 
Po doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej lehoty 
7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v 
predmetnej veci stavebné povolenie.

V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania.
Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. 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 v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63 a § 64 stavebného 
zákona a § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutočnením (ani budúcim 
užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 
ohrozené záujmy účastníkov konania. . Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené § 
43d a 43e a § 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 
453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

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

Umiestnenie stavby a realizácia stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými 
požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že jej 
realizácia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
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Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov: pol. č. 60 písm. g) ods. 1 = 100,00 eur.

Vlastníctvo preukázané : výpisom z listov vlastníctva č. 46 k. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa 
06.04.2018 , č. 6770 k. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa 06.04.2018, č. 2795 k. ú. Liptovský 
Mikuláš zo dňa 06.04.2018, č. 7844 k. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa 06.04.2018, zmluvou 
o budúcej zmluve o zriqdení vecného bremena medzi Proti Safe, s.r.o., Kozmot, spol.s.r.o. 
a Stredoslovenskou energetika zo dňa 18. 10.2017; zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena č. ŽSK 46/2018/OSM zo dňa 15.01.2018.

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

odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podaním 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.

j
Ing. Ján Blc^iáč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
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Doručuje sa:
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb, ako aj ostatným účastníkom 
konania v zmysle § 59 zák. č. 50/1976 Zb. sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej 
vyhlášky.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2) stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná 
tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš a súčasne iným spôsobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, 
internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu a na 
mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom 
doručenia.

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení 
VeMco, s.r.o., M.R. Štefánika 988/12, 010 01 Žilina
mesto Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia a dopravy, Ul. Štúrova 
1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ŠSOH,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ŠSOPaK,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1, 
031 41 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
VPS Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
Stredoslovénská distribučná,a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Oznámené na webovej stránke mesta dňa:
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