
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsU/URaSP 2018/4725-06/TBo V Liptovskom Mikuláši: 27.08.2018
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík 
Tel: +421 -044/55 65 344 
E-mail: tomas.borsik@mikiilas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania 
podľa §36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 v 
zastúpení spoločnosťou MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany IČO: 36 230 537 
podal dňa 26.04.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „FTTH Liptovský 
Mikuláš - Palúdzka, Stred/Sever, Vrbica/Hriadky, Podbreziny“ - líniová stavba, ktorá sa má 
nachádzať na pozemkoch v k.ú. Palúdzka, Liptovský Mikuláš a Okoličné v intraviláne mesta 
Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Popis povoľovanej stavby:
Predmetom územného konania je stavba „ FTTH Liptovsky Mikuláš - Palúdzka, Stred/Sever, 

Vrbica/Hriadky. Podbreziny “ - líniová stavba (pokládka HDPE rúr).
Cieľom navrhovanej stavby v Liptovskom Mikuláši je vybudovanie trasy HDPE trubiek, ktoré 

sprostredkujú prepojenie existujúcich trás ORANGE cez lokalitu bytových objektov a vybraných 
objektov občianskej vybavenosti a komerčných objektov v 'časti mesta Palúdzka, Stred/Sever, 
Vrbica/Hriadky a Podbreziny za účelom poskytnutí širokopásmových (broadband), 
vysokorýchlostných služieb elektronických komunikácií verejnosti v danom území.

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 
písm. a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné rozhodovanie, stavebný poriadok a 
bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku 
oznamuje začatie územného konania známym účastníkom a dotknutým orgánom podľa § 36 ods. 1, 
zák. č. 50/1976 Zb. Vzhľadom k tomu, že pre územie, ktorého sa návrh týka, je spracovaná 
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno návrh na územné rozhodnutie posúdiť, 
stavebný úrad upúšťa sa podľa §-u 36 ods.2 od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Do dokladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš - MsÚ, oddelenie územného 
rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia počas stránkových dní ( pondelok od 8.00 
- 15.00 hod., streda od 8.30 - 16.00 hod. a piatok 8.00-15.00 hod., obed od 11.30 - 12.30 hod.).

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia tohto 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
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Y rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej 
správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa § 36 ods. 63 stavebného zákona v určenej alebo predĺženej 
lehote neoznámi svoje stanovisko k umiestňovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí.

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

, ‘N Y OBECNÝ USAK> h
;nui a stavebného poriadkn'i-enir.'-'bi

k v \ľ •l’,:“

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 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.

1 1 09 20182 7 08 2018 Zvesené dňa:Vyvesené dňa:
MIKULmMESTO LIP

ský-úRÄto
"ÓVSKÝ MIKULÁŠ031
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Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby

Doručuje sa
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

v zastúpení spoločnosťou MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou 

stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej 
vyhlášky
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Na vedomie
- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,

Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš
- Energotel a.s., Jána Milca 44,010 01 Žilina
- Fibris, s. r. o., SNP 315, 03301 Liptovský Hrádok
- FIN.MOS. a.s.; Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
- IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- LiptovNet, a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, odbor ŽP a dopravy, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mikotel, s.r.o., Záhorského 19, 831 03 Bratislava
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,

Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 30 Banská Bystrica
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, oddelenie telekomunikačných služieb, 

Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
- Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, - 

Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor,

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Orange Slovensko a.s., Údržbové centrum Piešťany, Letná 9, 921 01 Piešťany
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Jančeka 36, 034 01 'Ružomberok
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov,

Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
- Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania,

Komenského 48, 011 09 Žilina
- Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina
- Železnice Slovenskej Republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- Železnice Slovenskej Republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej techniky, ul.l mája 34,010 01 Žilina
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný 

úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 

pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu,

Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910,

031 41 Liptovský Mikuláš
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vssás^k.ú. Liptovský Mikuláš LEGENDft:

NOVA TRASA FTTH ORANGE SLOVENSKO 
EXISTUJÚCA REGIO TRASA ORANGE SLOVENSKO 
EXISTUJÚCA DERIVAČNÁ TRASA ORANGE SLOVENSKO

k.ú. Liptovský Mikulói 
Polúdzkot Okoličiné

ZÄK. ČÍSLO:ZODP.
PROJEKTANT: ZP-6036/16ING. MRLINA b/iARCH. CISLO:SUKUPVYPRACOVAL:

objednávateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava MICHLOVSKÝ spot.
Letná 786/8, 821 01 Pieétany

s r.o.
SITUÁCIA
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