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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/7958-04/JVar Liptovský Mikuláš, dňa: 28.11.2018

Žiadateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, 917 02 
Trnava, IČO 421 564 24

Vec:,
Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 'Realizácia optických sietí LM-1 
Liptovský Mikuláš, obce Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská '

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom 
Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO 421 564 24 podal dňa 08.10.2018 na Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie 
predĺženia platnosti územného rozhodnutia na stavbu ' Realizácia optických sietí LM-1 
Liptovský Mikuláš, obce Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská ' na pozemkoch v 
katastrálnom území Okoličné, Beňadiková, Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská - 
líniová stavba podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii. Uvedeným dňom bolo začaté 
konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. URaSP 
2015/05498-03/VY zo dňa 29.10.2015.

Mesto Liptovský Mikuláš zastúpené Spoločným obecným úradom územného 
rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa §117 a §119 zák. 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších 
predpisov a §5 písm. a/ zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývame v súlade s §40 ods.3) stavebného zákona

predlžuje

platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby vydané mestom Liptovský Mikuláš č. ÚRaSP 
2015/05498-03/VY zo dňa 29.10.2015, na dobu 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia.

Druh, účel predmetu územného rozhodnutia:
Inžinierska stavba - líniová stavba

Popis stavby:
Počiatočným bodom trasy miestneho optického kábla (MOK) je uzol služieb patriaci
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spoločnosti Slovák Telekom a.s. (ST a.s.) umiestnený v mestskej časti Okoličné mesta 
Liptovský Mikuláš s GPS súradnicami [E 49,080521; N 19,649594],
V intraviláne mesta Liptovský Mikuláš je trasa navrhnutá pozdĺž spevnených (ulice 
Opatovská, Smrečianska a Žiarska ) aj nespevnených miestnych komunikácií pozdĺž 
železničnej trate, prevažne na pozemkoch patriacich mestu Liptovský Mikuláš a čiastočne aj 
na pozemkoch patriacich Slovenskému vodohospodárskemu podniku a na parcelách 
neevidovaných na listoch vlastníctva.
V extraviláne medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Liptovský Ondrej je trasa 
navrhnutá zväčša po nespevnených plochách prevažne trávnatého charakteru a čiastočne 
pozdĺž cesty 1 11/2338.
V intraviláne obce Liptovský Ondrej je trasa navrhnutá pozdĺž cesty 111/2338 a cesty 
111/2339 ako aj pozdĺž nespevnených miestnych komunikácií (pozdĺž Konského potoka) 
patriacich prevažne obci Liptovský Ondrej a Slovenskému vodohospodárskemu podniku.
V intraviláne obce Jakubovany je trasa navrhnutá pozdĺž cesty 111/2339 a pozdĺž 
existujúcich miestnych komunikácií, ktoré sú na pozemkoch vo vlastníctve obce alebo na 
parcelách neevidovaných na liste vlastníctva.
V extraviláne medzi obcami Liptovský Ondrej a Konská je trasa navrhnutá pozdĺž cesty 
111/2338 prevažne vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a nezistených 
vlastníkov.
V intraviláne obce Konská je trasa navrhnutá pozdĺž cesty 111/2338 a pozdĺž existujúcich 
miestnych komunikácií, ktoré sú na parcelách neevidovaných na liste vlastníctva.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
Polohové a výškové umiestnenie stavby :

Umiestnenie stavby bude realizované podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii a v kópii 
z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia

Vyhradenie podrobnejších podkladov alebo projektovej dokumentácie:
Dodržať ustanovenia STN 73 60 05 a STN 73 68 22.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
Dodržať rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena ktorá môže 

mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho 
posúdenia príslušným úradom.

Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sietí realizovať v zmysle STN 76 
6005.

Požiadavky vyplývajúce z námietok v konaní:
- Vypracovať projekt biologickej rekultivácie a následne ju aj realizovať.

V ornej pôde uložiť multirúry do hĺbky min. 1,2 m, z dôvodu hlbokej orby.
Vypracovať návrh odškodnenia vecného bremena a predložiť ho posúdenie pani PhDr. 
Bujnovej Anne a Ing. Bujnovej Margaréte.

- Predložiť realizačný projekt a oznámiť začatie realizácie prác PhDr. Bujnovej Anne a Ing. 
Bujnovej Margaréte poštou, doporučene na nimi uvedenú adresu.

- Zaslať porealizačné zameranie PhDr. Bujnovej Anne a Ing. Bujnovej Margaréte.

2



Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí 
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete, ktoré boli vznesené počas 
konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:

Obec Beňadiková, Obec Liptovský Ondrej, Obec Jakubovany, Obec Konská zastúpené 
starostom obce Jakubovany pánom Ing. Milanom Zuzaniakom, súhlasia za dodržania 
nasledujúcich podmienok:
- v trase realizácie optických vedení, v prípade záujmu iných operátorov, dojednať 

pripoloženie potrebných chráničiek,
- pred realizáciou predložiť vyjadrenia iných operátorov ohľadom záujmu s pripokládkou ich 

sietí.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
Na základe ústneho pojednávania súhlasí s nasledovnými požiadavkami:
- dodržanie STN 73 6822 (križovania a súbehy vedení..) dodržať min. hľbku krytia 1,20 m pod 

nom toku (vzdialenosť 1,20 m musí byť od dna po vrch chráničky)
- ďalej ochranné pásma podľa STN 75 2102 v ktorom nie je dovolená orba a výsadba stromov, 

budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, 
ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám 
súbežné vedenie nižinierskych sietí

- osadenie štart, a cielových jám mimo ochranného pásma toku
- realizačný projekt pred realizáciou doručiť na odsúhlasenie
- nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu. ako i škody vzniknuté 

pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov

- začiatok prác oznámiť na t.č. 0914 325 868

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, technicko-správny úsek pre región Liptov
Súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
C. Podmienky' SC ŽSK pre uloženie optických káblov do telesa ciest v majetku ŽSK

podľa predloženej dokumentácie:
výkres č.l - k. ú. Okoličné - sídelný útvar:

• optický kábel bude v sídelnom útvare križovať cestu III/2335 (Podbreziny) v ckm 
0,450 CDB kum pretlakom cestného telesa, ďalej bude uložený v súbehu s cestou 
ckm 0,450 - 0,315 v zelenom páse vpravo v min. vzdialenosti 2,0m od 
jestvujúceho obrubníka

výkres č.l a č. 2 - k.ú. Okoličné - mimo sídelný út\>ar:
• optický kábel bude mimo sídelný útvar v smere k ceste 1/18 uložený v súbehu 

s cestou vľavo od ckm 0,315 za zárezový svah mimo teleso cesty III/2335 + 
ochranné pásmo optického vedenia

výkres č. 3 a č. 4 - k. ú. Beňadiková - mimo sídelný útvar:
• optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

0,190 - 0,275 mimo teleso cesty vľavo 0,5m za hranu cestného telesa, ďalej za 
cestné stromoradie a za hranu zárezového svahu cestného telesa mimo teleso cesty 
+ ochranné pásmo optického vedenia

I.

II.

III.
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výkres č. 5 - k. ú. Beňadiková - mimo sídelný útvar:
• bez podmienok

výkres č. 6- k. ú. Beňadiková - mimo sídelný útvar:
• optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

1,650 - 2,300 mimo pozemok a teleso cesty vľavo za cestné stromoradie + 
ochranné pásmo optického vedenia

výkres č. 7 - kú. Beňadiková - mimo sídelný úh>ar:
• optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

2,300 - 2,340 mimo teleso cesty vľavo za cestné stromoradie + ochranné pásmo 
optického vedenia

výkres č. 8 - k. ú. Beňadiková, k. ú. Liyt. Ondrej - mimo sídelný útmr:
• optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

3,190 - 4,105 mimo teleso cesty vľavo, a to 5,0m od spevnenej krajnice vozovky 
+ ochranné pásmo optického vedenia

• optický kábel bude mimo sídelný útvar križovať vodný tok v min. vzdialenosti 
5,0m od vtokovej rímsy mosta ev. č. 2338-002; M5177

výkres č. 9 - k. ú. Liyt. Ondrej — mimo sídelný útvar:
• optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

4,105 - 4,230 mimo teleso cesty vľavo, a to 5,0m od spevnenej krajnice vozovky 
+ ochranné pásmo optického vedenia

vý’kres č. 10 - k. ú. Liyt, Ondrej — sídelný útvar:
• optický kábel bude v sídelnom útvare uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

4,230 - 4,545 do zeleného pásu pri ceste k oploteniu rodinných domov vľavo
• optický kábel bude v sídelnom útvare križovať vodný tok v min. vzdialenosti 5,0m 

od výtokovej rímsy mosta ev. č. 2338-003; M6440
výkres č. 11- k. ú. Liyt, Ondrej — sídelný útvar:

• optický kábel bude križovať cestu v sídelnom útvare v ckm 4,820 pretlakom 
cestného telesa a bude pokračovať v smere Jakubovany i v smere Konská 
v zastavanej časti vpravo v chodníkovej časti alebo v zelenom páse /ckm 4,755 - 
5,135/

• optický kábel bude v sídelnom útvare križovať vodný tok v min. vzdialenosti 5,0m 
od výtokovej rímsy mosta ev. č. 2338-004; M4381

• optický kábel bude v sídelnom útvare križovať vodný tok v min. vzdialenosti 5,0m 
od vtokovej rímsy mosta ev. č. 2338-005; M2224

výb'es č. 11 - k. ú. Liyt, Ondrej - mimo sídelný útvar:
• optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

v smere do Konskej mimo teleso cesty vpravo za cestné stromoradie + ochranné 
pásmo optického vedenia

vý’kres č. 12 - k. ú. Liyt. Ondrej - mimo sídelný útvar:
• optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

v smere do Konskej mimo teleso cesty vpravo za cestné stromoradie + ochranné 
pásmo optického vedenia

výkres č. 13 - k. ú. Konská - mimo sídelný úh’ar:
• optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

v smere do Konskej mimo teleso cesty vpravo 1,0m za cestné stromoradie + 
ochranné pásmo optického vedenia

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

XI.

XII.

XIII.
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výkres č. 14 - k ú. Konská - sídelný útvar:
• optický kábel bude v sídelnom útvare uložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 

6,435 - 7,055 do zeleného pásu pri ceste vpravo alebo pod dno cestnej priekopy
• optický kábel bude v sídelnom útvare križovať vodný tok v min. vzdialenosti 5,0m 

od vtokovej rímsy mosta ev. č. 2338-006; M4876

XIV.

Upozornenie!
Každé uloženie optických rozvodov do vodného toku pri moste v majetku ŽSK bude

mať v PDRS samostatnú výkresovú časť!
D. Trasovanie kanalizačných vedení pri priepustoch

a) uloženie optického vedenia okolo priepustov - SC ŽSK požaduje uložiť optický 
kábel v min. vzdialenosti 3,0m od vtokovej alebo výtokovej rímsy a v min. v hĺbke 
0,7m pod dno vyústenia priepustu

b) pri odovzdaní staveniska medzi investorom a zhotoviteľom diela za účasti 
správcu cesty tieto vytýči zástupca SC ŽSK!

Upozornenie:
- optické rozvody nesmú byť osadené do spevnenej alebo nespevnenej krajnice 

vozovky!
Všeobecné podmienky:

1. Záručná lehota na stavebné práce v cestnom telese je 60 mesiacov odo dňa písomného 
prevzatia konečných stavebných úprav medzi investorom (stavebníkom) a správcom 
komunikácie za účasti cestného správneho orgánu. Podkladom pre toto konanie bude 
rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty vydané cestným správnym orgánom.

2. Stavebné práce požadujeme realizovať mimo zimné obdobie v termíne apríl - október 
bežného roka po písomnom odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) 
a zhotoviteľom diela za účasti zástupcu správcu cesty.

3. Stavebník pred začatím prác v telese ciest III/2335 a III/2338 požiada v zmysle §-u 8, 
Zák. č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie cestný správny 
orgán, ktorému spolu so svojou žiadosťou predloží aj toto vyjadrenie.

Majetkovoprávna podstata pozemkov pod telesom ciest III/2335, III/2338:

E.

F.
- bude definovaná v „Zmluve o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektronických 

komunikačných sietí umiestnených v cestnom telese/cestných pomocných 
pozemkoch, ktorá bude uzatvorená medzi vlastníkom ciest III/2335, III/2338 
a vlastníkom uvedených optických sietí

- táto bude neoddeliteľnou prílohou žiadosti stavebníka pre vydanie rozhodnutia pre 
zvláštne užívanie cesty
Po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom na vlastníka cesty 

sa vlastník optických rozvodov zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!
Pokiaľ ide o extravilán obce, SC ŽSK súhlasí s udelením výnimky so zákazu činnosti 

v ochrannom pásme cesty 11/584.
Stupeň PDRS žiadame predložiť na vyjadrenie, kde stanovíme podmienky pre zvláštne

užívanie cesty.

v platnosti zostávajú stanoviska ostatných dotknutých orgánov a organizácii uvedené 
v rozhodnutí o umiestnení stavby, pod č. ÚRaSP 2015/05498-03/VY zo dňa 29.10.2015
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania boli vznesené námietky proti vydaniu predĺženia platnosti územného 

rozhodnutia na stavbu ' Realizácia optických sieti LM-1 Liptovský' Mikuláš, obce Liptovský 
Ondrej, Jakubovany, Konská ' na pozemkoch v katastrálnom území Okoličné, Beňadiková, 
Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská - líniová stavba podľa zakreslenia v projektovej 
dokumentácii podané PhDr. Bujnovou Annou a Ing. Bujnovou Margarétou zo dňa 19.11.2018, vo 
veci:
1. Vybrať LV na KN-E stav - vyhovuje sa
2. Trasovať kábel cez štátne pozemky popri železnici od Stošíc, nie na pozemku KN-E 284 k.ú. 

Beňadiková - nevyhovuje sa
3. Vypracovať projekt biologickej rekultivácie ornej pôdy ajej následná realizácia - vyhovuje

sa
4. Realizovať práce mimo vegetačného obdobia pestovaných rastlín, teda od októbra do marca, 

v prípade, že budú práce realizované vo vegetačnom období pestovaných rastlín, žiadame 
o jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti - vyhovuje sa

5. Uloženie multirúr do hĺbky 1,2 m z dôvodu hlbokej orby - vyhovuje sa
6. Nad Beňadikovou trasovať uloženie multirúr nie v strede ornej pôdy ale krajom - nevyhovuje

sa
7. Na konci obce Beňadiková zmeniť uloženie multirúr - namietame parcelu KN-E 1-61/1 

a KN-E 1-61/2 k.ú. Beňadiková - nevyhovuje sa
8. Rešpektovať plantáž vianočných stromčekov na parcele KN-C 262/3 k.ú. Beňadiková - 

vyhovuje sa
9. Vypracovať návrh odškodnenia vecného bremena a predložiť ho posúdenie - vyhovuje sa
10. Žiadame o vyjadrenie sa k realizačnému projektu a žiadame o vyrozumeinie resp. začatie 

realizačného konania poštou, doporučene, nie verejnou vyhláškou, na adresu: Ing. Margaréta 
BujnováNábr. Dr. A. Stodolu 1749/37 031 01 Liptovský Mikuláš - vyhovuje sa

11. Žiadame o kópiu porealizačného zamerania - vytýčenie kábla - vyhovuje sa

Odôvodnenie:
Navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, 

917 02 Trnava, IČO 421 564 24 podal dňa 08.10.2018 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie predĺženia 
platnosti územného rozhodnutia na stavbu ' Realizácia optických sietí LM-1 Liptovský Mikuláš, 
obce Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská ' na pozemkoch v katastrálnom území Okoličné, 
Beňadiková, Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská - líniová stavba podľa zakreslenia v 
projektovej dokumentácii. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti územného 
rozhodnutia.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 08.10.2018 začatie 
územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa malo konať dňa 30.10.2018. 
Vzhľadom na to, že na deň 30.10.2018 bol schválený jednorazový štátny sviatok, stavebný úrad 
dňa 29.10.2018 opätovne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa 
konalo dňa 19.11.2018. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania 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
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úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné nahliadať do dokladov.
V priebehu konania boli vznesené námietky proti vydaniu predĺženia platnosti územného 

rozhodnutia na stavbu ' Realizácia optických sietí LM-1 Liptovský Mikuláš, obce Liptovský 
Ondrej, Jakubovany, Konská ' na pozemkoch v katastrálnom území Okoličné, Beňadiková, 
Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská - líniová stavba podľa zakreslenia v projektovej 
dokumentácii podané PhDr. Bujnovou Annou a Ing. Bujnovou Margarétou zo dňa 19.11.2018, vo 
veci nesúhlasu s trasovaním stavby a vyslovenia požiadaviek vyplývajúcich z ich vlastníckych 
práv. Námietky týkajúce sa trasovania stavby sa zamietajú, pretože predpoklady, za ktorých bolo 
územné rozhodnutie vydané, zostali nezmenené (nedošlo k zmene projektovej dokumentácie) 
a v územnom konaní neboli vznesené žiadne námietky ohľadom trasovania stavby. Ostatným 
námietkam sa vyhovuje, požiadavky vyplývajúce z námietok v konaní sú zahrnuté vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil žiadosť o predĺženie územného rozhodnutia, a pretože 
predpoklady, za ktorých bolo územné rozhodnutie vydané, zostali nezmenené, stanoviská, ktoré v 
konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia a zároveň ostávajú v platnosti stanoviska ostatných dotknutých orgánov a 
organizácii uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby, pod č. URaSP 2015/05498-03/VY zo dňa 
29.10.2015, stavebný úrad podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona predlžuje platnosť územného 
rozhodnutia č. ÚRaSP 2015/05498-03/VY zo dňa 29.10.2015 vydaným mestom Liptovský 
Mikuláš.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
• Položka 59 písm. „ b - 20,00 € - uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

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

odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného 
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

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

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 1) č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle § 69 ods. 2) stavebného zákona tak, že sa 
písomnosť podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta 
Liptovský Mikuláš, obce Beňadiková, obce Liptovský Ondrej, obce Jakubovany, obce 
Konská. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť 
súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v 
mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli 
správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

1 4 12 2018Mesto Liptovský Mikuláš 
Vyvesené dňa:................. 2 9 11 2018 Zvesené dňa:

jys?i>W. .L.DaVAíÍ dňa: 2 9 11 2018Oznámené iným spôsobom (webové sídlo)
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ME; RAD
MIKULÁŠ031 42 Ll

■G ~3
Odtlačok pečiatky a podpis 

oprávnenej osoby

Obec Beňadiková 
Vyvesené dňa: .... Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby

Obec Liptovský Ondrej 
Vyvesené dňa:............. Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby
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Obec Jakubovany 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby

Obec Konská 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby

Doručuje sa
- Účastníkom konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a 

stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k 
týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, 
ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; stavebný dozor alebo kvalifikovaná 
osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby; ďalej účastníkom konania je ten, o 
koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho 
práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; 
účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže 
opak).

Na vedomie
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8. 917 02 Trnava
- Energotel a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 

033 11 Liptovský Hrádok
- Ministerstvo Obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 

01 Banská Bystrica
- Obec Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04 Liptovský Ondrej
- Obec Konská, Konská 244, 032 04 Liptovský Ondrej
- Obec Liptovský Ondrej, Liptovský Ondrej 84, 032 04 Liptovský Ondrej
- Obecný úrad Beňadiková, Beňadiková 17, 032 04 Liptovský Ondrej
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- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 
Mikuláš-Vrbica-Nábrežie

- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPaK Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 
Mikuláš-Vrbica-Nábrežie

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

- Okresný úrad odbor CD a PK, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš-Staré 
Mesto

- Okresný úrad odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš- 
Staré Mesto

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. - Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka č. 36, 

034 01 Ružomberok
- SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- SSC a.s., TSULM, pod Stráňami 4. 031 01 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 

Žilina
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