
OBEC BOBROVEC

Obecný úrad Bobrovec č.90, 032 21 Bobrovec
Číslo: MsU/UR a SP 2018/5017-05/MDu V Liptovskom Mikuláši: 23.11.2018

Navrhovateľ: mesto Liptovský Mikuláš, (IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 0310 42 
Liptovský Mikuláš

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Chodník ulica Stošická“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, (IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 0310 42 

Liptovský Mikuláš, podal dňa 10.05.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Chodník ulica Stošická“ nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. KN-C 752/57, KN-C 
1245/5 v k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojení s § 119 ods. 3 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 posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, 
zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila 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

„Chodník ulica Stošická“ -na pozemkoch pare. č. KN-C 752/57, KN-C 1245/5 v k. ú. 
Okoličné 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:
Chodník pre peších je navrhnutý v I. etape v celkovej dĺžke 95,04 m. Začiatok chodníka 

je v mieste existujúceho vjazdu do areálu Afcar, s.r.o., bude napojený priechodom pre chodcov 
na novonavrhvaný chodník stavby- Čerpacia stanica pohonných látok- SO 05 Úprava križovatky 
Okoličianska -Stošická. Chodník bude s dláždeným krytom v šírke 2,0 m. Odvodnenie je 
zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom na miestnu komunikáciu a okolitý terén.

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
SO 01 Chodník ulica Stošická
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
- nie je potrebný

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Martin Uličný - projektovanie dopravných stavieb

Podmienky pre umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:

1. Polohové a výškové umiestnenie stavby v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie 
z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia. 
Chodník ulica Stošická bude na pozemkoch pare. č. KN-C 752/57, KN-C 1245/5 v k. ú. 
Okoličné.

2. Napojenie na komunikačnú sieť:
Chodník ulica Stošická nevyžaduje nové napojenie na miestnu komunikáciu, bude napojená na 
pozemku pare. č. KN-C 1245/1 v k. ú. Okoličné.

3. Napojenie na siete technického vybavenia:
- zásobovanie elektrickou energiou - nové napojenie sa nerieši
- prívod pitnej vody - nie je potrebný
- splaškové vody - nie je potrebné odvádzať
- dažďové vody - budu odvádzané do existujúcich v pustí a na okolitý terén
- STL plynovod - nie je potrebný

4. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre 
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných 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 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). 
Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby 
a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hneď odvážať.
Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, 
na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou 
nakladať.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje 
dodržať podmienky:

v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane 
prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.

- pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na 
okolité prírodné prostredie

- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom s 
minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému

- v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, 
vody a horninového prostredia

- pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín 
do okolia
v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná investor 
na vlastné náklady ich odstránenie
po ukončení zemných prác uviesť terén do pôvodného stavu

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

V predmetnej lokalite katastra stavby, resp.v jej blízkosti sa nachádzajú podzemné VN 
vedenia, podzemné NN vedenia , skrine a trafostanica . 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 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 elektroenergetickvch zariadení SSD. ako ai pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne 
predjednať 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.

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.

3

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk


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 
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 
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: httDs://ww\v.telekom.sk/wiadrenia.

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

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
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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
Súhlasí s realizáciou navrhovanej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcicmi plynárenskými 
zariadeniami v správe SPP-D,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
ak pri výkopových prácach bude 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, 
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu,
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, 
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 
podľa 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, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 
Ž.z. Trestný zákon,

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.
Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska 
všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácií stavby.

Podľa § 40ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
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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.

mesto Liptovský Mikuláš, , odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
Súhlasí za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

V rámci realizácie stavebného objektu chodníka riešiť objekt „Verejné osvetlenie“ položením 
chráničiek do telesa chodníka a s vyústením v mieste osadenia stožiarov VO.
Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na Mestskom úrade, odbor 
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a 
verejných priestranstiev.
Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 
Zb. požiadať mesto Liptovský Mikuláš o povolenie uzávierky s čiastočným obmedzením 
dopravy po predchádzajúcom súhlase okresného dopravného inšpektorátu. K žiadosti je 
potrebné pripojiť okrem vyjadrenia okresného dopravného inšpektorátu aj odsúhlasenú 
projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia vypracovanú odborne spôsobilou 
osobou.

Železnice Slovenskej Republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácií 
stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:

Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo 
vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Žilina a Správa majetku ŽSR 
Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:

- riešiť pri styku(križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových 
vedení(DK, TKK, prieč. zab. zar.) v správe SOZT Žilina (uloženie do chráničiek, 
rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy)
priebežne zachovávať priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor 
stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov(dohoda o bezpečnosti prác 
v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2( v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.), 
stavbu objektov v obvode dráhy prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, 
aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
Prípadné zmeny stavby, alebo jej situovania je potrebné vopred prejednať s ŽSR - OR Žilina. 
Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste 
navrhovanej stavby u ŽSR - OR Žilina, SOZT a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu 
podľa podmienok stanovených

- vo vyjadrení správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia 
byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
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Stavebník písomne oznámi termín začatia a ukončenia prác v OPD a objedná dozornú 
činnosť na ŽSR - OR Žilina, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš (Ing. Kováč, tel.0930 
241749) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba 
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby 
dráhy .
Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená 
železničná prevádzka.
Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať 
mimo pozemku ŽSR.

- Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, 
stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.

- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke(vrátane 
kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) 
spôsobené železničnou prevádzkou.
Stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR - OR Žilina, Sekcii žel. tratí a stavieb 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby dotýkajúcu sa obvodu dráhy. Zároveň žiadame 
prizvať ŽSR - OR Žilina, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš ku kolaudácii stavby.

v v

Železnice Slovenskej Republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina
ŽSR - OR Žilina Sekcia OZT k projektu hore uvedenej stavby v ochrannom pásme ŽSR 
situovanej v blízkosti trate Košice - Žilina v žkm 252,7 - 252,8, k. ú. Okoličné 
má nasledovné pripomienky:

V záujmovej oblasti stavby sa nachádza trasa podzemných vedení (ŽDK, TK) a tiež trasy 
podzemných vedení priecestného zabezpečovacieho zariadenia železničného priecestia v žkm 
252,689 v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a 
oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej 
dopravy. Trasa káblov ŽDK, TK Vám bola orientačne zakreslená do priloženej situácie. 
Trasy káblov priecestného zabezpečovacieho zariadenia neboli zakreslené, tie je 
potrebné vytýčiť na mieste.

- Pre spresnenie trás podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať 
formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu 
pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej 
vystavenia“. Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení 
kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na tel. č. 0903907681.
Po vytýčení vedení žiadame riešiť v mieste križovania podzemných vedení s 
novobudovaným chodníkom na náldady investora stavby ochranu týchto vedení. Ochranu 
vedení je potrebné zrealizovať na základe projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečí 
investor stavby na svoje náklady. PD musí byť vypracovaná oprávneným projektantom pre 
zabezpečovacie zariadenia v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z., s dodržaním platných STN, 
predpisov a nariadení pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5m/ ako aj STN 73 6005). PD 
doplnenú o časť riešiacu ochranu našich vedení predložiť na odsúhlasenie OR Žilina SOZT. 
Všetky zemné práce realizované v blízkosti našich vedení musia byť vykonané zvlášť 
opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu!
Pri stavebných prácach sa nad trasami nechránených podzemných vedení nesmie: zriaďovať 
skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.
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- V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie 
oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto 
poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s 
poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky 
železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.
Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného 
zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble 
neboli mechanicky poškodené.

- Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

Železnice Slovenskej Republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina
SMSU TO Liptovský Mikuláš Vám predkladá stanovisko k nasledovným žiadostiam:
- chodník ulica Stošická, Lipt. Mikuláš /č.j.: MsÚ/Výst./2018/0430l/-061/TSm : SMSÚ TO 

Lipt. Mikuláš súhlasí s navrhovanou úpravou dĺžky trasy chodníka na celkovú dĺžku 95m.

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.

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:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy s pozemných komunikácií zo dňa 
25.04.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia zo dňa 13.04.2018; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 
18.04.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 14.05.2018 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a s posudzovania 
vplyvov na životné prostredie zo dňa 16.04.2018; Stredoslovenská distrubučná, a.s., Žilina zo 
dňa 11.05.2018; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 26.04.2018; 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 17.04.2018; Orange Slovensko a.s., Banská Bystrica zo 
dňa 10.05.2018; Telefonica 02 Slovakia s.r.o. Bratislava zo dňa 18.04.2018; Krajský pamiatkový 
úrad Žilina zo dňa 04.05.2018; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 30.04.2018; Energotel, 
a.s., Bratislava zo dňa 25.04.2018; LMT, a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 12.04.2018; 
PROFINET,s.r.o. Liptovský Mikuláš zo dňa 13.04.2018; Liptov Net a.s. Liptovský Mikuláš zo 
dňa 12.04.2018; IMAFEX, spol.s.r.o. Liptovský Mikuláš zo dňa 12.04.2018; mesto Liptovský 
Mikuláš, útvar hlavného architekta zo dňa 07.05.2018; mesto Liptovský Mikuláš, odbor 
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných 
priestranstiev zo dňa 20.04.2018; Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Banská
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Bystrica zo dňa 02.05.2018; Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Banská Bystrica zo dňa 
10.04.2018; ŽSR Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy zo dňa 06.06.2018; ZSR Oblastné 
riaditeľstvo Žilina zo dňa 30.05.2018; ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina, Traťový odvod 
Liptovský Mikuláš zo dňa 09.10.2018; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský 
Mikuláš zo dňa 16.04.2018; VPS Liptovský Mikuláš zo dňa 30.04.2018; UPC BROADBAND 
SLOVAKIA zo dňa 10.04.2018; Alconet, s.r.o. zo dňa 18.04.2018;
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 mesto Liptovský Mikuláš, ( IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 0310 42 

Liptovský Mikuláš, podal dňa 10.05.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Chodník ulica Stošická“ nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. KN-C 752/57, KN-C 1245/5 
v k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 17.05.2018 začatie 
územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 21.06.2018. 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.

Nakoľko v priebehu územného konania bolo zistené, že predložený návrh spolu 
s prílohami neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad dňa 
01.08.2018 navrhovateľa vyzval na doplnenie podaného návrhu a konanie prerušil.

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.

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
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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 : listom vlastníctva č. 2041 1c. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa 09.05.2018 
a 15.01.2018,

Správny poplatok - navrhovateľ je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle § 4 ods.
1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

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 obec Bobrovec, 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, ul. Andreja Kmeťa 
č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

-Ät
/ : Käi >\^ i

x- -y /
cr

i Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
Starosta obce BobrovecO <v\ó '' ..

XvC BotUU

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.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v 
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec a súčasne zverejnené iným 
spôsobom na webové sídlo mesta, v miestnom rozhlase v mieste obvyklom v súlade s § 26 
ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Posledný deň 
15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

10



Doručuje sa
Účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto 
pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám 
môžu byť konaním priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 stavebného 
zákona tak, že toto rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli tunajšieho úradu a na internetovej stránke.

Na vedomie
- Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
r Mesto Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia a dopravy , Ul. Štúrova 1989/41, 

031 42 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš -Útvar hlavného architekta
- 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 ŠVS, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš

- 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
- 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 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 

-• Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,
Klemensova 8, 8136 61 Bratislava

- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina 
l.mája 34, 010 01 Žilina

Zvesené dňa:Vyvesené v mieste stavby dňa:
1 3 12 2018 

2 8 11 ŽTH8
....2.8..1.1...2018.... Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

dňa:Oznámené na webovom sídle

,KÝ MIKULÁŠMESTďUPTO'

031 42UPTOy£>Ci
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