
OBEC BOBROVEC
Bobrovec č.90, 032 21 Bobrovec

číslo: MsU/UR a SP 2018/8303-03/EMr V Liptovskom Mikuláši: 07.01.2019

Navrhovateľ: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Chodník ulica Stošická Liptovský Mikuláš -

Okoličné, SO 02 - Verejné osvetlenie“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš podal dňa 23.10.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník ulica 
Stošická Liptovský Mikuláš - Okoličné, SO 02 - Verejné osvetlenie“ na pozemkoch pare. č. KN- 
C 1245/5, 1245/6, 752/59, 1245/1 (KN-E 2784/502), KN-C 752/58, KN-C 752/2, - líniová stavba 
k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojení s § 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 
5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 
bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 
uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a ods.l a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„Chodník ulica Stošická Liptovský Mikuláš - Okoličné, SO 02 - Verejné osvetlenie“ na 
pozemkoch pare. č. KN-C 1245/5, 1245/6, 752/59, 1245/1 (KN-E 2784/502), KN-C 752/58, KN-C 
752/2, - líniová stavba k. ú. Okoličné tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade 
kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:

Predmetom riešenia je návrh verejného osvetlenia jestvujúcej miestnej komunikácie Stošická 
v úseku od čerpacej stanice po ochranné pásmo železnice. Vonkajšie verejné osvetlenie - stožiare 
vysoké 8m s vedením kábla uloženého v zemi. Priestor bude osvetlený šiestimi osvetľovacími
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LED zdrojmi a senzormi. Napájacím bodom pre osvetľovacie stožiare bude novýstožiarmi s
rozvádzač typový RVO osadený vedľa napájacieho bodu skrinky SR Hasma č. 1211 pri vjazde do 
areálu AFCar s ovládaním a meraním v rozvádzači RVO v spolupráci s riadiacim systémom.

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia) 
SO 02 Verejné osvetlenie
Technické údaje stavby:
- 6 ks stožiarových svietidiel na osvetľovacích typových stožiaroch výšky 8 m
- celková dĺžka verejného osvetlenia je cca 162 m, vedené káblom CYKY-J 5x6 mm2

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
- nie je potrebný.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ján Zvolenský, ELPRO, Zápotockého 1228, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré mesto

Podmienky pre umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:
Polohové a výškové umiestnenie stavby v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie 
z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
Napájacím bodom pre osvetľovacie stožiare bude nový rozvádzač typový RVO osadený vedľa 
napájacieho bodu skrinky SR Hasma č. 1211 pri vjazde do areálu AFCar na časti pozemku par. č. 
KN-C 752/2 s ovládaním a meraním v rozvádzači RVO v spolupráci s riadiacim systémom. 
Jednotlivé navrhované stožiare sa prepoja káblom CYKY-J 5x6 mm2.

Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:
v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny
Voči vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky.
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje:

v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane prírody a 
krajiny § 47 a 48 uákona 543/2002 Z.z.,
pri realizácii zemných prác dbať na mininalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité 
prírodné prostredie,
pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom 
s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre 
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou 
v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú 
pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“,
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pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na 
zhodnocovanie stavebných odpadov, bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka 
odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo 
stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hneď odvážať.
Upozorňujeme Vás, že výkopá zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na 
ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladať.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona a iných 
osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov 
chránených pamiatkovým 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 ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň 
po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného 
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk mesta, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a zariadení 
technického vybavenia:
Mesto Liptovský Mikuláš odbor ŽP a D, 
a verejných priestranstiev

Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica
S navrhovanou stavbou súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
súhlasí.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši 
nemá pripomienky

Slovak Telekom a.s., Bratislava

odd. cestnej dopravy, pozemných komunikácií

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre 
vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák 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 podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je 
stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
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číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 
podľa bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
povereného Ján Babál. ian.babal@telekom.sk. +421 44 4328456
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 
dotknutých SEK... Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a 
zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 
68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 
stránke: htt p s ://w ww .tel eko m .s k/v vi ad ren i a Vytýčenie bude zrealizované do troch 
týždňov od podania objednávky.
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. 
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 Slovák Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
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Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
V predmetnej lokalite katastra mesta Liptovský Mikuláš časť Okoličné sa nenachádzajú 
nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia 
a podperené body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.

Železnice slovenskej republiky Bratislava

Stavebné úpravy a rozšírenie MK Stošická-LM objekt 02 Verejné osvetlenie /č.j. 
MsÚVýst./2018/05078-051/TSm/: SMSÚ TO Lipt. Mikuláš súhlasí s navrhovaným projektom 
verejného osvetlenia na chodníku ulica Stošická

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš 
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme s týmito pripomienkami:

V trase navrhovaného verejného osvetlenia sa nenachádzajú potrubia verejného vodovodu ani 
verejnej kanalizácie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy 
Z vodohospodárskeho hľadiska s umiestnením a realizáciou navrhovanej stavby súhlasíme

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.
Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia ba stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcicmi plynárenskými zariadeniami 
v správe SPP-D,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených 
záujmov účastníkov konania:

Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dolcladovať k žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie musia 
byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení 
inžinierskych sietí.
V projekte pre stavebné povolenie dodržať podmienky vyhradené v stanoviskách dotknutých 
orgánov a organizácií.

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva zo dňa 11.06.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP , úsek 
štátnej vodnej správy zo dňa 08.06.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP,
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úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP zo dňa 11.06.2018; 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina zo dňa 04.07.2018; Liptovská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 16.06.2018; Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 
14.06.2018; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 15.06.2018; Ministerstvo obrany, Agentúra 
správy majetku, Banská Bystrica zo dňa 21.05.2018; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 
20.06.2018; mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a D, odd. cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev zo dňa 06.06.2018; Železnice Slovenskej republiky zo dňa 09.10.2018; 
Orange Slovensko a. s., Banská Bystrica zo dňa 08.06.2018; Energotel, a.s. Bratislava zo dňa 
08.06.2018; IMAFEX s.r.o. Liptovský Mikuláš zo dňa 16.05.2018; LiptovNet a.s. Liptovský 
Mikuláš zo dňa 16.05.2018; LMT, a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 23.05.2018; PROFI-NET, s.r.o. 
Liptovský Mikuláš zo dňa 23.5.2018; VPS Liptovský Mikuláš zo dňa 31.05.2018; Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 08.06.2018, Okresné riaditeľstvo hasičského 
a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 22.06.2018;

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť 
o stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj pre 
právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 

Mikuláš podal dňa 23.10.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník ulica 
Stošická Liptovský Mikuláš - Okoličné, SO 02 - Verejné osvetlenie“ na pozemkoch pare. č. KN- 
C 1245/5, 1245/6, 752/59, 1245/1 (KN-E 2784/502), KN-C 752/58, KN-C 752/2, - líniová stavba 
k. ú. Okoličné. Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 07.11.2018 
začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.12.2018. Súčasne ich upozornil, že 
svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní a miestnom 
zisťovaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Rovnako boli účastníci konania upozornení, že podľa § 42 
ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré 
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň 
stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné nahliadať do dokladov. V stanovenej 
lehote neboli správnemu orgánu doručené pripomienky od účastníkov konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 37 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal 
ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hľadiska očakávaných vplyvov 
na životné prostredie a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné 
prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo 
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v podmienkach územného rozhodnutia určil
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podmienky pre spracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do 
podmienok územného rozhodnutia podmienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej 
prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia 
stavby.

Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a je 
v súlade s platným územným plánom UPN mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s účinnosťou 
1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.č. 
532/2002 Z. z.

Vlastníctvo preukázané: na základe výpisu z listu vlastníctva č. 2041 k. ú. Okoličné;
- súhlas vlastníka pozemku dotknutého navrhovanou stavbou.
Správny poplatok - stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle § 4 ods. 1 
písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

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

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

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

Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby v 
súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddeliteľnou prílohou územného rozhodnutia.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po 
dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec a súčasne zverejnené 
na webovom sídle mesta, v miestnom rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho 
orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom 
doručenia.
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2 s 01 20191 1 01 2019 Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

vv\. 2; Vv,Zverejnené na web. sídle:

ÍKÝ MIKULÁŠ 
meJ^k£Sihad

Otítla^bW^Ŕ^Í^'Š^Mpis
oprávnenéj~osoby

.•■2STO LlfT

Doručuje sa
Účastníkom konania (t.j. vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto 
pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 
konaním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona tak, že toto 
oznámenie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu a na 
internetovej stránke.
Na vedomie

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK, a VP, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania 
vplyvov na ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina 
SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Železnice slovenskej republiky, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA, 1. mája 34,
010 01 Žilina
Obec Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec
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N.

3/N Hz, 400/230 V, TN-C
1/N/PCv~50 , 230 V, TN-C

CHRÄNA PRED ÚRAZOM EL. PRÚO&VÉ ČASTI - IZOLÁCIOU - PREVÁDZKOVÝ STAVIYTMI
NEŽIVÉ ČASTI - SAMQČINN ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN-C - PORUCHOVÝ STAV

A/ požia y na základnú ochranu - pred priamym dotykom 
čl. A.1 - Základná izbläcia živých častí

411.2 STN 33 2000-4-41)le.v zr

čl. A.2 - Zábranami a o krytmi
I. A.3 - Prekážkami \
B.3 - Umiestnenie mimcNdosahčl.

B^/požiadavk^ na ocnranu pri poruche — préi 
- Ochranné uzemnenie

nepriamym dotykom - 
Kochranné pospájanie

čl. 411.3.2\^ Samočinné odpojenie pW poruche 
- Doplnková ochrana \

..3 33 2000-4-41v zmysleN^I.
411.3.

_ čl. 411.3 
systém v zmysle čl. 411.4 STN 33 2 -4-41

'M

LEGENDA
A/ĽI/4 - TYP SVIETIDLA / OZNAČENIE FÁZY / PORADIE SVIETIDLA VO VETVE

®A- LED SVIEŤ, TYP RACER MINI 826.LED 740CLEAR 91W IP66 NA TYPOVOM STOŽIARI K8P(261) S VÝLOŽNlKOM U01-1000
- POHYBOVÝ SENZOR LUMINE 180

RVa - TYPOVÝ ROZVÁDZAČ HASMA RVO 01 PRE NAPOJENIE MASTRA A SVIETIDIEL

SR - ISTIACA A ROZPOJ. SKRINKA HASMA SR5.1 PRE NAPOJENIE RVO

152M - EXISTUJÚCA KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA
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