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Vec: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 zastúpená spoločnosťou 
MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava - návrh na vydanie územného rozhodnutia

Dňa 8.6.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO: 
35 763 469 zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava návrh na rozhod
nutie o umiestnení stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. časť )“ na pozemkoch - 
líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina a Pavčina Le
hota. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Demänovská Dolina 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, § 5 písm. 
a/ zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval 
žiadosť stavebníka podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými 
orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia podľa § 39 
ods. 1 a § 39a ods. 1 stavebného zákona vydáva

o umiestnení stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. časť)“ na pozemkoch - líniová 
stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina a Pavčina Lehota tak, 
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je grafickou prílohou tohto rozhodnutia.

Popis územia a predmetu územného rozhodnutia:
Účelom líniovej stavby je vybudovanie I. časti klastra LIM1_O2 - optického prepojenia projek

tovaných sietí typu FTTH v jednotlivých obciach na existujúci prevádzkový uzol služieb Slovak Tele
kom, a.s. (existujúca technológia OLT v telekomunikačnom objekte (TO) Liptovský Mikuláš; M. Hodžu 
3). V predmetnej I. časti klastra LIMI_02 sú zahrnuté pripojenia lokalít a obcí Ploštín, Iľanovo, Demä
nová, Pavčina Lehota a Demänovská Dolina. Projektované sú optické prístupové siete v štandarde FTTH 
(vlákno do bytu (domu)) investora a telekomunikačného operátora - spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. 
Táto investičná akcia je potrebná pre zabezpečenie možnosti poskytovania kvalitných a moderných ši
rokopásmových telekomunikačných a dátových služieb investora pre riešenú oblasť. Pre pripojenie pro
jektovaných pasívnych optických sietí typu FTTH bude vybudovaný prívodný optický kábel s prísluš
nými odbočeniami napojení jednotlivých oblastí.

Výstavba spočíva v realizácií výkopov, v pokládke potrebných multirúr, ktoré prepoja existu
júce HDPE rúry do funkčného celku - Klaster LIMI_02 (I. časť) tak, aby v lokalite jednotlivé riešené 
obce Ploštín, Iľanovo, Demänová, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina boli projektovaným optickým 
káblom napojené na technológiu OLT (Liptovský Mikuláš).

Od TO Liptovský Mikuláš budú na uliciach M. Hodžu, Hollého, Moyzesova, Vajanského, ná
brežie J. Kráľa, nábrežie 4. apríla a Vrlíkova využité existujúce HDPE rúry, ktoré sú uložené tak
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Projektovú dokumentáciu vypracoval:
- Ing. Ján Magušin, autorizovaný stavebný inžinier, číslo oprávnenia 1830*A2

Polohové a výškové umiestnenie stavby :
Umiestnenie stavby bude realizované podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neod
deliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
V zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách § 66 je podnik, ktorý poskytuje 
verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cu

dziu nehnuteľnosť
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy 

a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve 
neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknu
tých nehnuteľnostiach.

v existujúcom káblovode, ako aj vo voľnom výkope. Do týchto HDPE rúr sa prifúknu tri trubičky o prie
mere 10/8mm.

V smere na obec Ploštín, v súbehu s cestou III/2333 je navrhnutá až po obec Ploštín trasa vo 
výkope, kde bude uložená nová multirúra. Následne v intraviláne a v extraviláne obcí Ploštín a Iľanovo 
bude využitá existujúca HDPE rúra, kde sa zafúknu mikrotrubičky.

V súbehu s Dl až po odbočku (11/584) do obce Demänová (MČ Liptovského Mikuláša) bude 
využitá existujúca HDPE rúra. V súbehu s cestou 11/584 v smere do obce Demänová je navrhnutý vý
kop, kde bude uložená multirúra. V intraviláne obce Demänová bude využitá existujúca HDPE rúra, 
ktorá pokračuje v intraviláne obce a ďalej pokračuje do obce Demänovská Dolina. Pri križovatke ciest 
11/584 a III/2331 je do obce Pavčina Lehota navrhnutý výkop v súbehu s cestou III/2331, kde bude po
ložená multirúra.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu.
Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. 
Spôsob uskutočňovania: dodávateľsky.
Zhotoviteľ stavby: 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 neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou!
Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby a na stavbe je potrebné viesť stavebný denník. 
Je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhova
nej stavby.
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby 
nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na 
najmenšiu možnú mieru.
O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej 
nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o 
poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu 
nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí
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Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií 
a vlastníkov resp. správcov inžinierskych sietí:

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41,031 42 Lip
tovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, útvar hlavného architekta, na základe posúdenia Vašej 
žiadosti konštatuje, že podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 
16.12.2010 súčinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov sú zariadenia technickej infraštruk- 
túry, slúžiace pre obsluhu územia, prípustnou funkciou v predmetnom území s tým, že v podrobnejšej 
dokumentácii je potrebné uvažovať s položením zemnej optickej siete ku každému stavebnému objektu. 
Projektovú dokumentáciu stavby „FTTH_LM_LIMI_02_TRANSPORT I. časť“ nie je v rozpore s plat
ným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je zverejnený na www.mikulas.sk.

vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak 
to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajú
cemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľ
nosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi 
nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnu
teľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom pod
niku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo 
zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich 
môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v prísluš
nom podniku.

Obec Demänovská Dolina, 031 01 Demänovská Dolina č. 258
Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územ

nom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou 
stanovenou podľa § 5 ods. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov na základe Vašich žiadostí, ktoré ste podali dňa

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

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev pre vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby požaduje dodržať nasledovné podmienky výkopových prác pre jednotlivé úseky:
1. ul. Ploštínska - prekop cez ulicu Družstevnú požadujeme riešiť metódou pretlaku
2. ul. Demänovská cesta - v prípade priečneho prechodu vedenia cez cestu a priľahlý chodník požadu

jeme riešiť prekop metódou pretlaku. V prípade rozkopávky chodníka v pozdĺžnom smere požadu
jeme chodník upraviť do pôvodného stavu v plnom rozsahu.

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, pri akceptovaní horeuvedených podmienok vyda
ním rozhodnutia pre umiestnenie stavby súhlasí.
Pred začatím stavebných prác v telese miestnych komunikácii komunikácie je stavebník povinný požia
dať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dô
vodu zriadenia podzemného vedenia. Žiadosť musí byť doložená vyjadrením Okresného dopravného 
inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlaseným projektom dočasného dopravného znače
nia.
Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestnu komunikáciu a jej súčasti žia
dame odsúhlasiť na Mestskom úrade, odbore životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

http://www.mikulas.sk
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Obec Pavčina Lehota, obecný úrad Pavčina Lehota 71
Po preštudovaní projektovej dokumentácie obec Pavčina Lehota nemá k predmetnej PD žiadne 

pripomienky.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 
slobody 6, 810 05 Bratislava zo dňa 30.7.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný cestný správny orgán pre 
diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „ministerstvo“) podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe 
žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení spo
ločnosti MAVIX s.r.o. so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) doručenej na 
ministerstvo dňa 26.06.2018 povoľuje podľa § 11 cestného zákona a podľa § 16 vyhlášky č. 35/1984 
Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpi
sov na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie - Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej 
len „NDS, a. s.“) č. 4399/49411/40603/2018 zo dňa 24.05.2018 a záväzného stanoviska Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky Prezídia Policajného zboru odboru dopravnej polície (ďalej len „MV SR P 
PZ ODP“) č. PPZ-ODP2-2018/11251-104 zo dňa 20.07.2018 výnimku zo zákazu činnosti v cestnom 
ochrannom pásme (ďalej len „COP“) diaľnice Dl v úseku km cca 272,750-274,175 v smere staničenia 
vpravo (ďalej len „DaR“) z dôvodu plánovanej realizácie akcie „INS_KLASTER_LIMI_02_TRAN- 
SPORT (1. ČASŤ)“ (ďalej len „akcia“) počas realizácie optického prepojenia projektovaných sietí na 
parcelách registra C č. 2397/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš.

Ministerstvo ako cestný správny orgán povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v COP DaR žia
dateľovi za dodržania nasledovných podmienok:
3. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len ,,PD)“ k akcii vy

pracovanej Ing. Goridkovou v máji 2018.
4. V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo 

a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s..
5. Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť Slovak Telekom, a.s., 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
6. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená pre

mávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až 
po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzá
vierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR).

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného 
hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina zo dňa 21.5.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odde
lenie oblastného hygienika Žilina (ďalej len „MDV SR“) ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 3 
ods. 1 písm. f), ods. 2 písm. b) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 355/2007 Z. z.) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa spoločnosti MAVIX s. r. o., Račianska 
66, 831 02 Bratislava 3, IČO: 35 740 264 na územné konanie stavby „INS_KLAS- 
TER_LIMI_02_TRANSPORT“ (1. časť), podľa § 3 ods. 1 písm. f), § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko.
Súhlasí sa s návrhom žiadateľa spoločnosti MAVIX s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 3, IČO: 35 
740 264 na územné konanie stavby “INS_KLASTER_LIMI_ 02_TRANSPORT (1. časť)“.

16.5.2018 a 17.5.2018 Vám oznamuje, že nemáme námietky voči stavbe “INS_KLAS- 
TER_LIMI_02_TRANSPORT (I.ČASŤ) a FTTH_LM_LIMI_02_DEMÄNOVSKÁ DOLINA “ na po
zemkoch pare.č. - líniová stavba v k.ú. Demänovská Dolina v zmysle projektovej dokumentácie vypra
covanej MAVIX s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava za dodržania podmienok bližšie špecifikovaných 
vo Všeobecnom záväznom nariadení obce Demänovská Dolina č. 3/2012/VZN (ÚPN O Demänovská 
Dolina) a vo Všeobecnom záväznom nariadení obce Demänovská Dolina č. 3/2015/VZN (Zmeny a do
plnky č. 1 - Zadanie č. 1 ÚPN O Demänovská Dolina) ktoré sú prístupné na intemetovej stránke obce 
http:/Awww.demanovskadolina.info/vseobecne-zavazne-nariadenia.html.

http://www.demanovskadolina.info/vseobecne-zavazne-nariadenia.html
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7. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť za žiadnych okolností 
ohrozený a obmedzený dopravný priestor DaR.

8. Objekt ani stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR.
9. V COP DaR nebudú umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
10. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované 

v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
11. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastní

kov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
12. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej 

ukončenie na kontakty:
- Iubomir.jarcuska@minv.sk,
- NDS, a. s., Stredisku správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš (ďalej len „SSÚD“), riaditeľ 
Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel.: +421 903 417 339 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi 
ním povereného pracovníka SSÚD,
-juraj.synak@mindop.sk.

13. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a 
bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí. V prí
pade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na 
vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚD, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení 
škody.

14. Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. - oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného 
vyhotovenia a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN v počte 2 ks.

15. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky 
zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

16. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo 
zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

17. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastní
kom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu 
jej užívania.

Toto povolenie podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpi
sov.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina zo dňa 28.5.2018
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona a iných 

osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pa
miatkovým zákonom:

• ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. 
objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, 
pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlá
siť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a po
nechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

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

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 ob
hliadky 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

mailto:Iubomir.jarcuska%40minv.sk
mailto:juraj.synak%40mindop.sk
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 
správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostli
vosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č. 364/2004 
Z. z. o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov oznamujeme, že nemáme námietky voči realizácii stavby.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosť požiadať tunajší úrad o súhlas v zmysle § 27 zákona 
o vodách v prípade, že projektovaná trasa - výkop križuje miestny vodný tok. K žiadosti o súhlas je 
potrebné predložiť kompletnú PD s návrhom prechodu kábla cez vodný tok a stanovisko správcu prí
slušného vodného toku. Pri súbehoch a križovaniach trasy s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné 
dodržiavať dovolené vzdialenosti podľa príslušnej STN.

metódami archeologického výskumu.
Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona „záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vy

žaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými 
môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samo
správy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže 
vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu 
štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.“

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pa
miatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia 
iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš zo dňa 5.6.2018

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, dáva v zmysle 
§-u 9 ods.l písm. b) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. nasledovné vyjadrenie k 
vydaniu územného rozhodnutia: orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky voči 
vydaniu územného rozhodnutia pre líniovú stavbu v budovania I. časti klastra LIMI_02 - optického 
prepojenia projektovaných sietí typu FTTH na jestvujúcich prevádzkovaných uzloch služieb 
„INS_KLASTER_LMI_02_TRANSPORT(1 .časť)“, investora Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 
62 Bratislava prechádzajúca k.ú. obcí Ploštín, Iľanovo, Demänová, Pavčina Lehota a Demänovská Do
lina, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MAVIX s.r.o., Ing. Ján Magušin, Ra
čianska 66, Bratislava v 04/2018.

Stavba je situovaná nasledovne: úsek v Liptovskom Mikuláši až po diaľnicu Dl sa nachádza v 1. 
stupni územnej ochrany, úseky v k.ú. Ploštín, Iľanovo, Pavčina Lehota sa nachádzajú na území ochran
ného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2. stupeň územnej ochrany. V k.ú. Demänová je 
vedený úsek stavby Chráneným areálom Demänovská slatina, kde platí 4. stupeň ochrany, ktorý je tiež 
územím európskeho významu SKUEV 0061 Demänovská slatina, chránené územie má ochranné pásmo 
s platným 3. stupňom ochrany, zvyšné časti stavby sú vedené ochranným pásmom Národného parku 
Nízke Tatry, kde platí 2. stupeň ochrany, mimo siete NATURA 2000.
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje:

Na zásah do územia s 5.stupňom ochrany je potrebné udelenie výnimky zo zákazov v zmysle 
§16 zákona 543/2002 Z.z., rovnako na zásah do územia so 4.stupňom ochrany je potrebné ude
lenie súhlasu v zmysle §15 zákona na umiestnenie stavby príslušným orgánom ochrany prírody 
(Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vy
braných zložiek životného prostredia kraja)
Pri realizácii zámeru s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostre
die voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie, pri výkopoch dbať na 
to, aby nedošlo k poškodeniu stromov, krov a ich koreňových systémov
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mi
kuláš zo dňa 18.7.2018
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 
4 písm. 1/ zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších pred
pisov a ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy /PP/ podľa §§ 20 a 23 zákona č. 220/2004 
Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
pisov /ďalej len „zákon“/ vo veci žiadosti, ktorú podala spoločnosť MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 
02 Bratislava 3 v zastúpení investora stavby Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
doplnenej a upresnenej dňa 10.07.2018 o stanovisko z hľadiska ochrany PP k projektovej dokumentácii 
stavby pre územné konanie stavby „INS_KLASTER_LIMI-02_TRANSPORT /I. ČASŤ/“ v k.ú. Lip
tovský Mikuláš, Ploštín, Iľanovo, Demänová, Pavčina Lehota a Demänovská Dolina pre vydanie územ
ného rozhodnutia, dáva nasledovné vyjadrenie:

Výkopy budú vykonané výlučne v cestnom telese
V prípade nutnosti výrubov stromov a krov postupovať podľa zákona o ochrane prírody a kra
jiny (§§46,47,48)
zemné práce vykonať tak, aby po ich ukončení neboli vytvorené ryhy a nedochádzalo k pôdnej 
erózii. V prípade výskytu inváznych druhov rastlín (ako napr. zlatobyľ kanadská/Solitago cana
densis/, netýkavka žliazkatá/lmpatiens glandufilera/, pohánkovec japonský/Falopia japonica/ a 
iné.) je vlastník pozemku povinný realizovať opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu 
a s takouto zeminou musí nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke od
padu (§14 ods.l písm. g zákona).
nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v predloženej 
projektovej dokumentácii stavby, a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov 
nevytvárať depóniá výkopovej zeminy vo voľnej krajine
po ukončení prác dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou zničených plôch s výrazným ohľa
dom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov

V zmysle § 103 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vznp. sa vyjadrenie orgánu 
ochrany prírody uplatnené v konaniach uvedených v § 9 ods.l písm. a) až f) považuje za záväzné stano
visko.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím a nenahrádza súhlas ani povolenie v zmysle zákona č.71/0967 
Zb. v znení neskorších predpisov / správny poriadok /, ani súhlas v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov / stavebný zákon /.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy od
padového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 odstavec 1 zákona NR SR č. 
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých záko
nov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písmeno m) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva podľa § 99 ods. 1 písmeno 
b) bod 1. zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie:
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu 
”INS_KLASTER_LIMI_02_TRAN SPORT (I.ČASŤ)“ za dodržania nasledovných podmienok:

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

2. Na vyžiadanie budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri vý
stavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

3. 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, bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka odpa
dov).
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Po zidentifikovaní záujmového územia v k.ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänovská Dolina a v k.ú. 
Pavčina Lehota, súhlasných stanovísk Mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 08.06.2018, Obce Demänovská 
Dolina zo dňa 28.05.2018 a Obce Pavčina Lehota zo dňa 04.06.2018 k plánovanej stavbe a mapových 
a evidenčných údajov o pozemkoch dotknutých stavbou vybudovaním optickej prístupovej siete dôjde 
k požitiu PP na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia PP do pôvod
ného stavu.
K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území tunajší úrad nemá 
zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým odnímanie PP zosúladiť tak, 
aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, v odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody. 
Po právoplatnom územnom rozhodnutí a pred zahájením stavebného konania k stavbe, resp. začatím 
stavebných prác požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona s predpísanými prílohami 
/evidenčné údaje katastra na stavbou dotknutú PP, bilancia skrývky humusového horizontu PP a návrh 
vrátenia PP do pôvodné stavu, z PD stavby situáciu zakreslenia trasy stavby, stanovisko vlastníkov a 
užívateľov PP k realizácii stavby a správny poplatok v hodnote 3,00 € kolok/ pre použitie PP na čas 
kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu pre účely stavby.

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš zo dňa 17.7.2018
RO SPF Liptovský Mikuláš po posúdení predloženej súvisiacej dokumentácie navrhuje pre žiadateľa 
vydať súhlas k vydaniu územného rozhodnutia za podmienky :

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 
Liptovský Mikuláš zo dňa 18.5.2018
Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia na umiestnenie stavby.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica zo dňa 2.7.2018 
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len „úrad“) ako príslušný správny orgán podľa § 41 
ods. 2 písm. 1) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 
znení neskorších predpisov a § 1 písm. b) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
obvody pôsobnosti obvodných banských úradov obdržal listom zn. 2018/OP-194 zo 6.6.2018 žiadosť 
organizácie MAVIX, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO 35 740 264 (ďalej len „organizácia“) 
o vyjadrenie k dokumentácii stavby „INS_KLASTER_LIM1_02_TRANSPORT (I. ČASŤ)“, a. č. 
2018/008/ST, vypracovanej organizáciou v 05/2018 (ďalej len „projekt“), po preskúmaní projektu po
dáva k nemu toto vyjadrenie:
Realizáciou projektu nedôjde k obmedzeniu záujmov chránených zákonom č. 44/1988 Zb. o ochrane a 
využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a preto úrad voči realizácii 
stavby podľa projektu nemá námietky.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 
osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 17.5.2018
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán 
štátnej správy podľa ustanovenia §4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení § 3, ods. 5, písm. a) 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /cestný zákon/ na 
základe Vášho listu zo dňa 15.05.2018 apo preštudovaní PD „INS_KLASTER_LIMI_02_TRAN- 
SPORT(l.ČASŤ)“ predkladá nasledovné stanovisko:
Spomínaná stavba sa priamo dotkne ciest v našej správe, preto Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, súhlasí s projektovou dokumentáciou na stavbu 
,,INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT(1.ČASŤ)“, po dodržaní nasledovných podmienok:

• V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK. a ODI ORPZ LM.
Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, prípadne povo
lenia a rozhodnutia podľa iných právnych predpisov.



9

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, technicko-správny úsek pre región Liptov, Pod 
stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 28.2.2019
A. Popis a podmienky SC ŽSK k vedeniu trasy:

1. výkres č.5, č.6, č.7 - cesta III/2333 Liptovský Mikuláš - Ploštín (ckm 1,075 - 2,435) CDB kum
- optický kábel bude v extraviláne obce uložený vpravo mimo pozemok a teleso cesty za cestnú 
priekopu a cestné stromoradie

2. výkres č. 11, č. 12 - cesta 11/584 Demänová - intravilán (ckm 46,656 - 48,063) CDB kum
- optický kábel bude v intraviláne obce uložený vľavo mimo pozemok a teleso cesty + lx pretlak 
v ckm 47,367 CDB kum

3. výkres č. 17 - cesta 11/584 Demänovská Dolina - ckm 51,422 CDB kum

• na dotknutý pozemok bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné 
bremeno , ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech 
SPF.

• stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom , 
na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, 
zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina zo dňa 22.5.2018 
K predloženej projektovej dokumentácii nemá odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja pripo
mienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „INS_KLASTER_LIMI 02 TRAN- 
SPORT (I. ČASŤ)“, za dodržania nasledovných podmienok:

1. dodržať podmienky, ktoré stanoví správca dotknutých ciest 11/584, III/2331 a III/2333, ktorým 
je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptov
ský Mikuláš,

2. pre vydanie územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu Žilinský samosprávny kraj poža
duje, aby stavebník /investor/ SLOVAK TELEKOM, a. s. uzavrel so Správou ciest Žilinského 
samosprávneho kraja zmluvu o úhrade nákladov na vyvolané úpravy inžinierskych sietí. Uzav
retie zmluvy o úhrade nákladov na vyvolané úpravy inžinierskych sietí je podmienkou k reali
zácii uvedenej stavby. Uzavretie zmluvy dojedná investor so Správou ciest Žilinského samo
správneho kraja,

3. pred začatím stavebných prác v telese uvedených ciest stavebník zvolá „Odovzdanie staveniska“ 
medzi Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a stavebníkom, za účasti zhotoviteľa a 
cestného správneho orgánu. Podkladom pre zvolanie odovzdania staveniska bude „Rozhodnutie 
o zvláštnom užívaní cesty“ vydané cestným správnym orgánom na základe vyjadrenia Správy 
ciest Žilinského samosprávneho kraja k predloženej PDRS, pričom kópie tohto protokolu zašle 
stavebník bezprostredne na Úrad Žilinského samosprávneho kraja,

4. na základe písomnej výzvy stavebníka po dokončení stavby bude zvolané preberacie 
konanie stavby medzi stavebníkom a Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja za účasti 
zhotoviteľa a cestného správneho orgánu, pričom kópiu tohto protokolu zašle stavebník bezpro
stredne na Úrad Žilinského samosprávneho kraja,

5. v súvislosti s parcelou č. KN-C 3991 pod cestnou komunikáciou 111/2331 v k. ú. Pavčina Lehota, 
zapísanej na LV č. 824 v prospech vlastníka Žilinský samosprávny kraja a v zmysle § 66 zákona 
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, požaduje Žilinský samosprávny kraj po do
končení stavby od stavebníka jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena. 
O ďalšom postupe sa informujte na odbore verejného obstarávania, investícií a nakladania s ma
jetkom Žilinského samosprávneho kraja,

6. ku preberaciemu konaniu predloží stavebník správcovi cesty porealizačné zameranie uloženia 
optických vedení do telesa ciest vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja,

7. stavebník je povinný informovať Žilinský samosprávny kraj o tom, že v katastri nehnuteľností 
bolo zapísané zákonné vecné bremeno podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách,

8. v prípade, že Vašou stavbou zasiahnete do akéhokoľvek pozemku mimo cestného telesa, ktorého 
vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, požiadajte o vyjadrenie odbor verejného obstarávania, 
investícií a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
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4.
5.

- optický kábel bude križovať cestu 11/584 v ckm 51,422 pretlakom cestného telesa
4. výkres č. 17 - cesta 111/2331 Pavčina Lehota - EX (ckm 0,129 - 0,143) CDB kum

- optický kábel bude križovať cestu 111/2331 v ckm 0,129 pretlakom cestného telesa
- optický kábel bude v súbehu s cestou III/2331 uložený mimo pozemok a teleso cesty vpravo 
za cestné stromoradie

B. Majetkovo-právna podstata pozemkov pod telesom cesty
Majetkovým správcom ciest III/2331 a cesty 11/584 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský 
samosprávny kraj. Navrhované stavebné práce budú realizované nasledovne:

dátové rozvody budú križovať cestu 11/584 v ckm 47,367 pretlakom cestného telesa na parcele 
CKN 869/1 k. ú. Demänová - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorú nie je zalo
žený list vlastníctva
dátové rozvody budú križovať cestu 11/584 v ckm 51,422 pretlakom cestného telesa na parcele 
CKN 3027/9 k. ú. Demänovská Dolina - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorú 
nie je založený list vlastníctva
dátové rozvody budú križovať cestu III/2331 v ckm 0,1292 pretlakom cestného telesa na parcele 
CKN 3991 k. ú. Pavčina Lehota - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorú je zalo
žený list vlastníctva, ktorá je vo vlastníctve ŽSK (LV 824)

Po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod bodmi L, 2. pod cestným telesom na vlastníka 
cesty sa vlastník dátovej siete zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!
Keďže podľa bodu 3. budú dátové rozvody uložené do pozemku v majetku ŽSK, stavebník požiada v 
zmysle vyjadrenia vlastníka cesty, ktorým je Žilinský samosprávny kraj (č. j. 04536/2018/ODaÚP-2 zo 
dňa 22.05.2018) o vyjadrenie Odbor správy majetku Žilinského samosprávneho kraja.
C. Podmienky pre realizáciu stavby v telese ciest 11/584 a III/2331:

1) Štartovacia a cieľovájama budú umiestnené mimo teleso cesty, a to min. 1,0m od cestného telesa 
t.j. 1,0m od vonkajšej hrany priekopy resp. päty svahu

2) Prípadný výkopový materiál bude uložený mimo cestné teleso, vozovka cesty bude priebežne 
čistená

3) Dátové rozvody budú uložené v požadovanej min. hĺbke 1,2m podľa výkresu č. 18 predloženej 
DÚR kolmo na os vozovky a do chráničky, ktorá bude presahovať min. 1,0m za hranicu cestného 
pozemku

4) Po položení dátových rozvodov bude cestný pozemok upravený do riadneho stavu s obnovením 
odvodnenia cestného telesa

5) Stavebník pred začatím prác v telese cesty 11/584 požiada v zmysle §-8, Zák. č.135/1961 Zb. O 
pozemných komunikáciách o rozhodnutie cestný správny orgán, ktorému spolu so svojou žiados
ťou predloží aj toto naše vyjadrenie.

D. Všeobecné podmienky pre realizáciu stavebných prác v telese cesty:
Pracovisko na ceste bude zabezpečené dopravným značením podľa projektu dočasného DZ od
súhlaseného OR PZ OD1 L. Mikuláš
Začatie prác v súbehu s cestou a v telese cesty povolí zápisom do stavebného denníka poverený 
pracovník SC ŽSK, Ing. Volaj - tel. 0918 370 176, ktorý po ukončení prác písomne prevezme 
stavebný úsek cesty samostatným preberacím protokolom. Pokiaľ stavebný úsek cesty po ukon
čení stavebnej činnosti nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ŽSK, budú považované sta
vebné práce za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť!
Záručná lehota na stavebné práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia 
stavebného úseku cesty zástupcom správcu komunikácie. Počas trvania záručnej dobyje žiadateľ 
povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa 
cesty.
Práce v telese cesty požadujeme vykonať v období apríl - september bežného roka
Keďže do telesa cesty 11/584 bude uložené cudzie vedenie /EKS/, vlastník dátových rozvodov 
sa zaväzuje, že na výzvu správcu cesty zabezpečí pri realizácii stavebných prác na ceste 11/584 
a jej údržbe, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia jeho bezplatné vytýčenie, po
trebné doklady a odborný dozor v zmysle § 18, ods. 14, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komu
nikáciách.
Pri preberacom konaní stavby stavebník odovzdá správcovi cesty:
a. Projektovú dokumentáciu skutočne realizovanej stavby;
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v L. Mikuláši zo dňa 18.3.2019
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Miku
láši /ďalej len „ODI Liptovský Mikuláš“/ po vyhodnotení možného vplyvu na bezpečnosť a

b. Geodetické zameranie optických káblov v stavebnom úseku ciest 11/584 a III/2331 v cestnom 
telese a v jej ochrannom pásme/ (v tlačenej forme a elektronicky);

Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a rozhodnutia na zvláštne užívanie 
cesty.
SC ZSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou ciest 11/584 a III/2331 na čas nevyhnutne potrebný pre 
uloženie dátových rozvodov do telesa ciest ich krížením a vykonanie stavebných úprav cesty 11/584 po 
zásahu do riadneho stavu.
Upozornenie!

1. Odo dňa zásahu do telesa cesty do termínu písomného prevzatia stavebného úseku cesty zástup
com SC ZSK sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom. Stavebník preberá zodpovednosť za 
všetky škody vzniknuté tretím osobám z titulu stavebno-technického stavu cesty.

2. Bez vydania právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty, 
vytýčenia trasy optických káblov za účasti zástupcu SC ŽSK a odovzdania staveniska v staveb
nom úseku ciest 11/584 a III/2331 nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty!

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava zo dňa 24.5.2018 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) obdržala dňa 18.05.2017 list e. č. 2018/OP-l71 
zo dňa 15.05.2018 so „Žiadosťou o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby 
INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. časť)“. Prílohou listu bola projektová dokumentácia (ďa
lej len „PD“) pre územné rozhodnutie.
NDS ako správca a vlastník danej časti diaľnice Dl si preštudovala zaslanú žiadosť a PD, pričom zistila, 
že predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma diaľnice Dl a to pri dvoch častiach. Prvý bod je v 
cca km 274,150, kde sa nová optická sieť napája na existujúcu. Bod napojenia je cca v km 274,150 na 
vpravo v smere staničenia. Druhé zasiahnutie do ochranného pásma je v časti okružnej križovatky - 
privádzač Liptovský Mikuláš a jej vetiev. Stavba nezasahuje do telesa diaľnice.
NDS nemá námietky voči predloženej PD, pričom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia, ale poža
duje dodržať nasledovné pripomienky:

V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov si investor požiada o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice 
Dl cestný správny orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej 
len „MDV SR“) pred vydaním územného rozhodnutia.
Žiadateľ bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie zabudované v 
pozemkoch dotknutej časti diaľnice Dl, ktoré je povinný si vytýčiť pred zahájením prác. 
Stavba bude umiestnená a realizovaná podľa predloženej PD INS_KLASTER_LIMI_02_TRAN- 
SPORT (I. časť), 04/2018, zodpovedný projektant Ing. Magušin, stupeň DUR - dokumentácia pre 
územné rozhodnutie.
Investor alebo, zhotovíte!’ zabezpečí realizáciu prác, tak aby nebola ohrozená plynulosť a bezpeč
nosť premávky na diaľnici Dl a bol dodržiavaný zákaz státia vozidiel a zákaz pohybu peších na 
diaľnici Dl.
Zabezpečíte realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby ste neohrozili účastníkov cestnej pre
mávky na diaľnici Dl.
Osvetlenie pri realizačných prácach v blízkosti diaľnice Dl žiadame navrhnúť resp. realizovať tak, 
aby nespôsobovalo oslnenie účastníkov cestnej premávky na diaľnici Dl
Po ukončení prác odovzdáte NDS - oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia 
prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN.
Začiatok a ukončenie prác žiadateľ oznámi NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 8 Liptovský 
Mikuláš, riaditeľovi p. Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel. č.: 0903 417 339 a bude sa riadiť jeho po
kynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSUD 8.
V prípade doplnenia, alebo zmeny realizácie hore uvedenej akcie a prác s ňou súvisiacich zasahu
júcich do našich právom chránených záujmov požadujeme tieto vopred predložiť NDS na posúde
nie s tým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.
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Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného 
Váhu, J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok je v záujmovom území správcom 
vodohospodársky významného vodného toku Demänovka, ktorý je v zozname tokov evidovaný pod č. 
535, č. hydrologického poradia 4-21-02-028. V zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo toku 
na vzdialenosť 6,0 m od brehovej čiary, po oboch stranách toku. Podľa vyššie uvedenej STN nie je v 
ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zame
dzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia 
s látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí. V stave právnom je tok zväčša v pri
rodzenom vývojovom režime. Brehy toku sú porastené stromovou a kríkovou vegetáciou. Tok je v tejto 
lokalite vedený na LV vo vlastníctve Obcí Pavčina Lehota a Demänovská Dolina.
Po preštudovaní predloženého projektu dáva SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu 
Ružomberok nasledovné stanovisko:

• výkres č. 17: s križovaním toku Demänovka v jestvujúcej chráničke súhlasíme
• k výkopu manipulačných jám požadujeme prizvať technika strediska Liptov (0914/325 867, 

príp. 0903/806 382) a riadiť sajeho pokynmi
križovanie vodných tokov a súbehy s tokmi realizovať podľa STN 73 6822
pri súbehu s vodným tokom dodržať vyššie uvedené ochranné pásmo toku (6,0 m) 
podzemné vedenie siete, ktoré bude križovať tok, je potrebné na oboch brehoch vodného toku 
označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade 
ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ prípojok zabezpečí ich neodkladnú obnovu, 
realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním toku je potrebné uskutočniť v čase zníže
ných prietokov

plynulosť cestnej premávky záväzne súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: „INS 
KLASTER LIMI 02 TRANSPORT /I. ČASŤ/“, k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Iľanovo, De- 
mänová, Pavčina Lehota, Demänovský Dolina, okr. Liptovský Mikuláš, kde trasa bude vedená 
v trávnatých plochách, chodníkovej časti komunikácií a kríženie miestnych a štátnych komuni
kácií bude realizované pretlakom popod komunikáciu, podľa predloženej dokumentácie, za do
držania nasledovných podmienok:

- Pokiaľ bude počas realizácie na komunikácií obmedzená premávka, alebo sa na nej budú na
chádzať pracovné stroje požadujeme spracovať projekt organizácie dopravy dotknutého 
územia dočasným dopravným značením, ktorý bude predložený na posúdenie,

- Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej 
dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutej komunikácií,

- Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ŽSK. detašované pracovisko Liptovský 
Mikuláš vzťahujúce sa k ceste č. 11/584, III/2333, III/2331,

- po vykonaní stavebným prác bude miesto výkopu uvedené do pôvodného stavu,
- Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť ODI OR PZ Lipt. Miku

láš na tel.: 0961453511,0961453510,
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný 
záujem.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 
28.5.2018
Po vykonaní obhliadky predmetného územia Vám oznamujeme, že danými pozemkami neprechádzajú 
inžinierske siete v správe našej organizácie.(platí pre pozemky v katastrálnom území mesta Liptovský 
Mikuláš a mestských častí).
Po vykonaní stavebno-montážnych prác je investor povinný všetky asfaltové a betónové plochy, ako aj 
rastlinný terén uviesť do pôvodného stavu.
Zároveň Vám oznamujeme, že nemáme iné pripomienky k PD a súhlasíme s vydaním územného roz
hodnutia na uvedenú stavbu.
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• po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach geode
ticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správe povodia 
horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Do
ručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.

• projekt skutočného vyhotovenia (aj v digitálnej forme - dxf, dng, dgn) požadujeme po ukončení 
prác odovzdať na stredisko Liptov

• stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníka príp. správcu jestvujúcej chráničky
• v prípade zásahov do pozemkov vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., Banská Štiavnica uzatvoriť 

s odborom správy majetku OZ Piešťany zmluvný právny vzťah najneskôr do kolaudácie stavby 
(v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: pavol.mojžiš@svp.sk)

• v prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami 
správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, 
vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie prípojok do prevádzkyschopného stavu 
bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ

• v prípade, že uložené podzemné vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením 
prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovaným na toku, za
bezpečí prevádzkovateľ prípojok ich bezodplatné preloženie v požadovanom termíne

• v prípade, že počas výstavby a prevádzkovania prípojok dôjde k vzniku škôd na majetku jej 
prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š.p., nebude zodpovedať za 
škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych uda
lostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov

Podľa vodohospodárskych máp a výkresu č. 17 eviduje naša organizácia aj križovanie drobného toku č. 
546 (bezmenný prítok Demänovky - viď situácia). Detail je potrebné doručiť na odsúhlasenie. 
Realizačný projekt pred realizáciou stavby je potrebné doručiť na vyjadrenie.
Upozornenie: Správca toku Vás upozorňuje, že nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, spla
venín a ľadu, ktoré vzniknú v čase prívalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa 
§ 49 odst.5 vodného zákona v platnom znení.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 L. Mikuláš zo dňa 25.7.2018 
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

Navrhovaná optická prístupová sieť podľa projektu križuje potrubia verejného vodovodu, verejnej 
kanalizácie i cudzieho potrubia dažďovej kanalizácie a svojou časťou vedie súbehu s týmito potru
biami. V trase navrhovanej siete sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie 
sú v situáciách zakreslené.
Situácie so zakreslením inžinierskych sietí, ktoré prevádzkuje LVS, a. s., prikladáme. Upozorňujeme, 
že zakreslenie inžinierskych sietí v situáciách je orientačné. Trasy potrubí verejného vodovodu a 
verejnej kanalizácie je potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 
903 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia).
Križovanie optickej prístupovej siete s potrubiami v našej správe žiadame realizovať v zmysle STN. 
Optická prístupová sieť musí byť umiestnená mimo pásma ochrany našich potrubí, ktoré siaha do 
vzdialenosti 1,5 m (pri potrubiach s priemerom do 500 mm vrátane) a do vzdialenosti 2,5 m (pri 
potrubiach s priemerom nad 500 mm) od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí.
Pri prípravných a výkopových prácach je potrebné postupovať v súčinnosti so zástupcami našej spo
ločnosti. Kontakty: vodovod - p. Hričák, 0905 701 932 (v katastrálnom území P. Lehota p. Kováč, 
0905 850 726), p. Vyšný. Začiatok prípravných prác je potrebné oznámiť v dostatočnom predstihu. 
V prípade, že pri realizácii optickej prístupovej siete dôjde k poruchám na potrubiach v našej

Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava zo dňa 15.6.2018
Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v 
trase stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANŠPORT (I.ČASŤ)“ v k.ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, 
Demänová, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v 
správe Hydromeliorácie, š.p.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v časti trasy navrhovanej líniovej stavby v k.ú. Liptovský Mikuláš, Ploš
tín a Pavčina Lehota je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym 
systémom nám neznámeho vlastníka.

mailto:mariana.zihlavnikova%40svp.sk
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prevádzke, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prí
padné poruchy budú odstránené na náklady investora.

6. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické 
zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie Mic- 
roStation).

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 zo dňa 4.6.2018
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len 
„orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. Orientačné znázornenie má výhradne informa
tívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia_pre účely presného umiestnenia 
a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): 
SÚHLASÍ sumiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynofikácie)za 
dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník po

vinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písom
nej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské 
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného 
na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;

• stavebníkje povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác,

• stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plyná
renských zariadení,

• stavebníkje povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

• stavebníkje povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú strany 
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

• ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať 
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude za
znamenaný do stavebného denníka,

• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

• odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu,

• stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho do
terajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a 
poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlá
sené 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 Zá
kona 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

http://www.spp-distribucia.sk
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trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z 
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) 
najmä TPP 700 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zo dňa 13.6.2018 
Toto vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia, pri splnení „Všeobecných podmienok k vy
hotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská 
distribučná, a.s. (ďalej SSD)“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk

V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN 
vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN ve
denia, podzemné NN vedenia a skrine.
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 
22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 
na každú stranu 1.meter, VN aNN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri reali
zácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákonaje pre určenie pres
nej trasy podzemných vedení potrebné lyžičky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky sme
rovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prá
cach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjed- 
nať postup prác na stredisku Údržby Lipt.Mikuláš.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zá
stupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do sta
vebného 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.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích 
osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

V ďalšom stupni PD požadujeme riešiť jednotlivé lokality samostatne (Liptovský Mikuláš, De
mänovská Dolina, Pavčina Lehota, Iľanovo, Ploštín + samostatné žiadosti)

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 17.4.2019
Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vy
jadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ 
zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpo
vedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vy
značené záujmové územie.
Dôjde do styku
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným 
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné

http://www.ssd.sk
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13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektro
nickú komunikačnú 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.
15. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z z o elektronických

podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník po
vinný 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 zasa
huje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelože
nia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ján Babál, jan.babal@tel- 
ekom.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 pro
jektant.
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 preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spo- 
lečnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zria
ďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných tra
sách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomu
nikačná 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 povinností podľa § 68 
zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračo
vať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové 
vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 
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 zaria
denia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať 
si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu te
rénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté 
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom,

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava zo dňa
22.5.2018
Z výkresovej časti PD, ktorý vyhotovila vaša spoločnosť v 04/2018 vyplýva, že navrhovaná trasa optic
kého kábla zasahuje do ochranných pásiem nasledovných nadzemných elektrických vedení, ktoré pre
vádzkuje naša spoločnosť v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a dopl
není niektorých zákonov:
INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I .ČASŤ)
400 kV V407 Lipt. Mara - Spišská Nová Ves, úsek p.b.č. 140-141, p.b.č. 145-146
400 kV V045 PVE Čierny Váh - Liptovská Mara, úsek p.b.č. 83-84, p.b.č. 78-79
220 kV V273 Sučany - Lemešany, úsek p.b.č. 168-169, p.b.č. 173-174
Situačné mapy uvedených nadzemných vedení vám zasielame prílohe.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava ako prevádzkovateľ vedení V407, V045 a 
V273 žiada k vydaniu územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia dodržať nasledovné

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú 
stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, 
boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Tele
kom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník 
po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

• Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného ve
denia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného ve
denia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funk
čnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ po
vinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vy
značenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s naj
väčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškode
niu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Tele
kom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vy
konané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je 
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 
podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom roz
sahu.
Platnosť vyjadrenia do 17.10.2019.

mailto:teletandem%40mail.t-com.sk
http://www.telekom.sk
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podmienky:

IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 17.5.2018
V oblasti záujmového územia môže dôjsť k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o.. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy sietí. 
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe samostatnej objed
návky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk alebo tel. čísle 0918 4152327.
Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené optické siete 
ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce 
s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť pracovníkov na možnú polohovú odchýlku + - 60 cm 
od vyznačenej polohy. Pri prácach v miestach výskytu sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatr
nosťou a nepoužívať nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej 
polohy siete. Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poško
deniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a označenie. 
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000, +421 918 322 
302,+421 918 415 232.

vzhľadom na to, že stavba križuje naše vedenia, k stavebnému konaniu budeme požadovať zaslať 
na odsúhlasenie dokumentáciu križovania vedenia a optického kábla. Vo výkrese požadujeme za
merať oprávnenou osobou os, krajné vodiče a stožiare vedení V407,V045 a V273
skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedení V407, V045 a V273,
prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN, 
pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. 
musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariade
nia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, 
aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej 
prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych 
predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a pro
striedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdiale
nosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn vypnúť a uzemniť.
práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2004 
Z.z. o energetike, najmä § 43, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich, noriem STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, 
STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem, 
žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedení V407, V045 a V273 min. 14 dní 
pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany (Ing. Živčic, 
0907/135626) a riadiť sa ich pokynmi pre práce v ochrannom pásme vedenia,
pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby s geomet
rickým zameraním stavby vo vzťahu k vedeniam V407, V045 a V273 (os, fázové vodiče a najbližší 
stožiar) a správu o odbornej prehliadke na uzemnenie prípadných kovových častí stavby zasahujú
cich do ochranného pásma predmetných vedení.

LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
V oblasti záujmového územia môže dôjsť k styku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet 
a.s.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie po
lohy sietí. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná spoločnosť IMAFEX s.r.o. 
na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese 
imafex@imafex.sk alebo tel. čísle 0918 415232.
Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené op
tické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť pracovníkov vykonáva
júcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť pracovníkov na možnú

mailto:imafex%40imafex.sk
mailto:imafex%40imafex.sk
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polohovú odchýlku + - 60 cm od vyznačenej polohy. Pri prácach v miestach výskytu sietí a 
zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a nepoužívať nevhodné náradie vo vzdialenosti 
najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy siete. Neprechádzať ťažkými vozidlami, 
kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz 
skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a označenie.
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000, +421 918 
322 302,+421 918 415 232.

ORANGE SLOVENSKO a.s., Michlovský s.r.o., UC 2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvo
lenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica zo dňa 16.4.2019
Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické 
káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej 
potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri bu
dovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mecha
nicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TK.Z a prekládky trasy riešiť 
samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu pre
kládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a" Zmluvy o preložke " so spoločnosťou 
Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom 
pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a,s., sa môžu nachádzať TKZ iných 
prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia. 
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať 
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u 
správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 
polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
+,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach 
výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu 
od vyznačenej polohy PTZ,
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup 
k PTZ
• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 
osobou
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 
dosky, fólia, markery)
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme 
za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený 
zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
• ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ :
V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Križova
nie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky. Ďalšie
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podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne. 
Platnosť vyjadrenia do 16.10.2019.

Energotel, a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina zo dňa 29.5.2018
Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD, a. s. Žilina, SE a.s. 
VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko :
Stavba „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I.Časť), (investor: SLOVAK TELEKOM, a.s., 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava)“ zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredosloven
ská distribučná, a. s., Žilina, SE a.s. VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava, ktoré sme informačne 
zakreslili. Pred zahájením výkopových prác požiadajte o vytýčenie.

REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27,831 04 Bratislava
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie sa ku plánovanému investičnému zámeru je možné skonštatovať, 
že predmetná stavba „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. ČASŤ)“ je so stavbou „Moderni
zácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa“ v 
kolízii na dvoch miestach:

L V lokalite pod mostárni na ceste do Ploštína a Iľanova na parcelách CKN č. 7302/8, 40, 41, 45, 
46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 74 (výkres č.5 v predloženej dokumentácii) 
v k.ú. Liptovský Mikuláš, kde navrhovaná sieť posudzovaného projektu križuje viacero objek
tov navrhnutých v rámci modernizácie trate, je nutné umiestniť zariadenia do chráničky a po
trebnej hĺbky tak, aby sa na týchto parcelách dali následne vybudovať objekty projektu moder
nizácie železničnej trate.

2. V lokalite pri ceste do Demänovskej doliny na parcelách CKN č. 3331/8, 323, 324, 328, 329, 
7329/11, 12, 13, 7332/20,22 (výkres č. 11 v predloženej dokumentácii) v k.ú. Liptovský Miku
láš, kde navrhovaná sieť posudzovaného projektu križuje komunikácie (SO 411-38-01 a SO 
411-38-03) navrhnuté v rámci modernizácie trate, je nutné umiestniť zariadenia do chráničky 
a potrebnej hĺbky tak, aby sa na týchto parcelách dali následne vybudovať navrhnuté komuni
kácie.

Spoločnosť REMING CONSULT, a. s. ako splnomocnený zástupca ŽSR vo všetkých úkonoch spoje
ných s prípravou stavby smerujúcich k vydaniu stavebného povolenia je toho názoru, že stavebník plá
novaného investičného zámeru na uvedených pozemkoch bol a zároveň je 
dostatočným spôsobom oboznámený s rozsahom stavby modernizácie železničnej trate, a berie na ve
domie, že v čase realizácie vyššie uvedenej stavby môže dôjsť ku obmedzeniu prevádzky.
Po realizácii Vašej stavby požadujeme zaslanie zamerania skutočného vyhotovenia stavby.

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Spoločnosť Slovanet, a.s. súhlasí s predkladaným technickým riešením. Pri realizácií Vami plá
novanej investičnej akcie dôjde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami spoloč
nosti Slovanet, a.s. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 67 zákona č. 
610/2003 Z. z.). Upozorňujeme, že v káblovej ryhe je viac prvkov s rôznou funkčnosťou. (Údaje 
o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležíte zdôvodnenej potrebe.)
Spoločnosť Slovanet, a.s. má v uvedenej oblasti plány rozširovať svoju optickú sieť. Preto žia
dame o možnosť pripokládky v predmetných trasách. Rozsah pripokládky bude zrejmý až po 
rokovaniach s investorom predmetnej stavby.
Vyzývame Vás, aby sa k nám dostavil Vami poverený zástupca za účelom zakreslenia existu
júcich našich zariadení do Vašich podkladov. Je potrebné, aby poverený zástupca pri zakresľo
vaní predložil toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP). 
V zmysle § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant. Termín zakresľovania našich sieti je 
potrebné si dohodnúť telefonický na hore uvedenom telefónnom čísle.
Žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené, resp. poškodené zariadenia je 
povinný vykonať všetky objektívne účinne ochranné opatrenia a počínať si tak, aby svojou
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činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb alebo sietí a služieb a ne
oprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým 
podniku spôsobil (§ 66 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách).

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,974 01 
Banská Bystrica zo dňa 29.5.2018
Súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie - bez pripomienok. V mieste 
stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe Agentúry správy majetku MO SR, ani Základne sta
cionárnych KIS Trenčín.
Objekty, zariadenia, inžinierske siete Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika, Demänová 353, ne
spravujeme, preto si od nich vyžiadajte stanovisko priamo.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. 
Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciál
nych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým 
ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.
Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene 
projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina zo dňa 20.7.2018 
Centrum podpory MV SR oddelenie telekomunikačných služieb v Žiline Vám na základe žiadosti o 
vyjadrenie k inžinierskym sieťam v správe MV SR a podľa predloženej dokumentácie v navrhovanej 
líniovej stavbe „INS KLASTER LIMI 02 TRANSPORT (I.ČASŤ)“ predkladá nasledovné stanovisko. 
V katastrálnom území Demänová, ul. Demänovská cesta, okres Liptovský Mikuláš sa v predmetnom 
území stavby nachádza telekomunikačný kábel TCKQYPY 25XN0,6 vo vlastníctve MV SR a z tohto 
dôvodu Vám v prílohe predkladám situačné plány s vyznačením priebehu uvedeného telekomunikač
ného kábla.

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor tele
komunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava zo dňa 21.5.2018
V záujmovom území pre realizáciu stavby “INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. ČASŤ)“, lo
kalita Demänovská cesta, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií, v katastrál
nom území Demänovská cesta má MV SR vlastný telekomunikačný kábel. Polohopis spomenutého 
kábla je uvedený v prílohe. Pred zahájením výkopových prác odporúčam vykonať vytýčenie trasy kábla. 
Súčinnosť pri vytyčovaní kábla poskytne poverený zástupca správcu siete MV SR Ing. Rastislav Lejtrich 
tel.: 0961405380, e-mail.: rastislav.lejtrich@minv.sk.

LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
V oblasti záujmového územia môže dôjsť k styku s optickými sieťami spoločnosti Lip

tovNet a.s..
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyzna

čenie polohy sietí. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná spoločnosť 
IMAFÉX s.r.o. na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese 
imafex@imafex.sk alebo tel. čísle 0918 415232.

Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poško
dené optické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť pracovníkov vy
konávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť pracovníkov na 
možnú polohovú odchýlku + - 60 cm od vyznačenej polohy. Pri prácach v miestach výskytu 
sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a nepoužívať nevhodné náradie vo vzdia
lenosti najmenej I m na každú stranu od vyznačenej polohy siete. Neprechádzať ťažkými vo
zidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. Nad optickou trasou do
držať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a označenie.
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie siete na telefónnom čísle +421 44 3240 000, +421 
918 322 302.+421 918 415 232.

mailto:rastislav.lejtrich%40minv.sk
mailto:imafex%40imafex.sk
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Ostatné podmienky :
Rozsah stavebných prác dodržať podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena, ktorá môže 
mať vplyv na rozvoj územia a okolitého životného prostredia nesmie byť vykonaná bez pred
chádzajúceho posúdenia príslušným úradom.

K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš; Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie 
cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský 
Mikuláš; Obec Demänovská Dolina, 031 01 Demänovská Dolina č. 258; Obec Pavčina Lehota, obecný 
úrad Pavčina Lehota 71; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Od
delenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina; Ministerstvo dopravy a vý
stavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava; 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina; Okresný úrad Žilina, odbor staros
tlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, 
Kollárova 2,031 01 Liptovský Mikuláš; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, 
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ži
votné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné pro
stredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej do
pravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1,031 01 Liptovský Mikuláš; Obvodný ban
ský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; Slovenský pozemkový 
fond, Regionálny odbor Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš; Žilinský samo
správny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina; Správa ciest Žilinského samosprávneho 
kraja, technicko-správny úsek pre región Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; Národná 
diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava; Verejnoprospešné služby Liptovský 
Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný 
závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok; Hydromeliorácie, 
š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava; Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, L. Mi
kuláš; SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26; Stredoslovenská distribučná, 
a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina; Slovak Telekom a.s., Bajkalská28, 817 62 Bratislava; Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava; IMAFEX, spol. s r.o., Be- 
lopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; 
Michlovský s.r.o., UC 2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bys
trica; Energotel, a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina; REMING CONSULT, a.s., Tr
navská cesta 27, 831 04 Bratislava; Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava; Ministerstvo 
obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica; 
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomuni
kácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 
012 23 Žilina; TRANSPETROL, a.s., Prevádzka, 936 01 Šahy; SLOVNAFT, a.s., Prevádzkovanie pro- 
duktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany; Železnice SR, Železničné telekomunikácie Bratislava, Kováčska 
3, 832 06 Bratislava; Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava; 
Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava; OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava; 
ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava; S1TEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Brati
slava; BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; Dial Telecom, a.s., Zámocká 30/7074, 811 
01 Bratislava; 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; UPC Broadband Slovakia, s.r.o., 
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava; Turk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Brati
slava; VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
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Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. 
Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o jeho predĺženie podľa § 40 ods. 3 sta
vebného zákona.
Stavebníkovi bol predpísaný podľa pol. č. 59 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou 
zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, správny poplatok v sume 
100 € (sto eur).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
V konaní účastníci konania mesto Liptovský Mikuláš; Slovenský pozemkový fond, Regionálny od
bor Liptovský Mikuláš; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, 
Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok; Národná diaľničná spoloč
nosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava a Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, 
Komenského 48, 011 09 Žilina
uplatnili námietky, ktorým bolo vyhovené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Odôvodnenie :
Dňa 8.6.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 

35763469 zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava návrh na rozhodnutie 
o umiestnení stavby „INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I.časť)“ na pozemkoch - líniová 
stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina a Pavčina Lehota. Uvedeným 
dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Demänovská Dolina 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/ zák. č. 
608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie k predloženému 
návrhu v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dot
knutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.7.2018. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, 
že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne nepri
hliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 
stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Nakoľko na konaní spojenom s miestnym šetrením sa vyskytli nové skutočnosti stavebný úrad 
vyzval navrhovateľa, aby v súlade s §453/2000 Z. z. a v súlade s §35 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. po
daný návrh doplnil o Povolenie výnimky na narušenie pôdneho krytu v zmysle zákona o lesoch vydanej 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Stanovisko SVP š.p. správa povodia 
horného Váhu, J. Jančeka 36, 03401 Ružomberok, Stanovisko Správy a údržby ciest ŽSK-Závod Liptov, 
Pod stráňami 4, 031 01 Lipt. Mikuláš. Dňa 8.10.2018 navrhovateľ doklady z časti doplnil, ale súčasne 
požiadal niekoľkokrát o predĺženie lehoty na doloženie dokladov.

V konaní boli vznesené námietky zo strany účastníkov konania, ktorým bolo vyhovené vo výro
kovej časti rozhodnutia.

Umiestnenie stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu uve
denými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a taktiež nie je v rozpore so schváleným územným plánom obcí Demänovská Do
lina, Pavčina Lehota a Liptovský Mikuláš.

Stanoviská dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do 
podmienok tohoto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona v znení ne
skorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľa
diskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie 
neohrozuje. Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povole
niu umiestnenia stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostre
die.
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Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stav
bou, ako aj ostatným účastníkom sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Mgr. Ľubomíra Klepáčová 
starostka obce '

Vlastníctvo preukázané:
- Slovak Telekom, a.s. je v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komuni

káciách Podnikom, ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ZEK. A teda ako Podnik 
má podľa §139 ods, 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k cudzím nehnuteľnostiam vyplý
vajúce z osobitného právneho prepisu. Týmto iným právom je zákonné vecné bremeno podľa 
§ 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý je osobitným právnym 
predpisom lex specialis;

- Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré bolo vydané bývalým Telekomunikačným 
úradom SR (od 01.01.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových slu
žieb) pod č. 2206/2013 zo dňa 17.07.2013;

- Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré bolo vydané Úradom pre reguláciu elek
tronických komunikácií a poštových služieb pod č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018;

Doručuje sa:
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., 

Račianska 66, 831 02 Bratislava
- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 42 L.Mikuláš - vyvesiť v mieste obvyklým spô

sobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš
- Obec Pavčina Lehota, Obecný úrad, 031 01 L.Mikuláš - vyvesiť v mieste obvyklým spôsobom 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pavčina Lehota

Poučenie :
Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto 
rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na obec Demänovská Dolina 
prostredníctvom obecného úradu Demänovská Dolina s.č. 258, úsek územného rozhodovania a staveb
ného poriadku. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 
v správnom konaní.





4

Vyvesené dňa: 1 O 05 2019 Zvesené dňa: 2 5 05 2.019

Oznámené iným spôsobom (akým) dňa: c

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

0-2Na vedomie:
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Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Demänovská Dolina, Pavčina Lehota a mesta Liptovský 
Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj 
iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na do
časnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

MESTO LIPT<
MEgTi

031 42 I

KÝ Ml KULÁ
ÍRAD 
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Hviezdoslavova 48, 010 01 Ži
lina
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slo
body 6, 810 05 Bratislava
Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 Žilina 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na 
ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 
Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 
Mikuláš
Okresný úrad L. Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie oslobodi
teľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 Žilina 
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia OÚ Liptovský Mikuláš, Nám. osloboditeľov č. 1, 031 01 
Lipt. Mikuláš
Správa a údržba ciest, Pod stráňami 4, Lipt. Mikuláš
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21,974 05 Banská Bystrica
LVS, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
Telefónica 02 Slovakia s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, 03401 Ružombe
rok
IMAFEX, spol. s r.o.. Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy59/A, 824 84 Bratislava 26
Energotel, a.s. Miletičova7, 821 08 Bratislava
LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
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