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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/7822-03/MDu V Liptovskom Mikuláši: 31.01.2019
2019/1310-03/MDu

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35 763 469
v zastúpení Mavix s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava IČO 35 740 264
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „FTTH_LM_LIMI_02_IĽANOVO“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 
35 763 469 v zastúpení spoločnosťou Mavix s.r.o. so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava 
IČO 35 740 264 konateľ Roman Víg podal dňa 01.10.2018 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby ' FTTH_LM_LIMI_02_PLOŠTÍN ' ktorá sa má nachádzať na pozemkoch 
pare. č. na pozemkoch pare.č. KN-C 37/5 , 1931/2, 6624/3, 6624/13, 6624/16 a na pozemkoch 
par.č. KN-E 8, 38, 196/1, 207, 446, 449, 450, 453, 463, 505/2, 505/3, 549/1, 550/1, 621/1, 648/1, 
649/1, 659/2, 747/1, 1916, 1926/1, 1928/1, 1929/1, 1929/2, 1930, 1931, 1932, 4215/1, 4216, 
4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 
4232, 4233, 4234, 4237, 4238, 4284, 4285, 4286, 6624/1 v k.ú. Ploštín. Uvedeným dňom bolo 
začaté územné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokovalo žiadosť stavebníka s účastníkmi 
konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona a posúdila návrh 
postupom podľa § 37 stavebného zákona.

Na základe výsledkov tohto konania podľa § 39 a § 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

' FTTH_LM_LIMI_02_PLOŠTÍN na pozemkoch pare. č. líniová stavba v k. ú. Ploštín tak, 
ako je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel predmetu územného rozhodnutia:
Inžinierska stavba - líniová stavba
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Popis predmetu územného rozhodnutia:
Účelom líniovej stavby je vybudovanie optickej prístupovej siete v štandarde FTTx 

(privedenie vlákna do bytu (FTTH), do podnikateľského objektu (FTTB) (areál, FTTD), do škôl 
(FTTB), do administratívnych objektov (FTTB) a do objektov štátnej, prípadne miestnej 
samosprávy (FTTB), existujúca BTS (FTTB)) výstavbou mikrotrubičkového systému pre celú 
obec Ploštín a napojenie BTS (základňová stanica Slovak Telekom) pre investora a 
telekomunikačného operátora - spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Táto investičná akcia je 
potrebná pre zabezpečenie možnosti poskytovania kvalitných a moderných telekomunikačných a 
dátových služieb (triple play - telefón, internet, TV) investora, na ktoré sú kladené stále vyššie 
nároky.

Výstavba spočíva v realizácií výkopov, v pokládke potrebných multirúr a osadení 
optických pripojovacích skríň PODB a účastníckych krabie OUK v riešenej lokalite celej 
mestskej časti Ploštín.

Optické rozvádzače PODB budú optimálne umiestnené tak, aby od nich mohli byť 
zrealizované prípojky do všetkých riešených objektov. Účastnícke krabice OUK budú umiestnené 
na oplotení alebo fasáde príslušných objektov, v niektorých prípadoch môže byť použitý 
stípikový variant optickej účastníckej krabice.

Nové výkopy budú realizované podľa polohopisných výkresov v súbehu s cestou 
III/2334, alebo v súbehu s miestnymi komunikáciami.

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
• SO 01 ' FTTH_LM_LIMI_02 PLOŠTÍN', Liptovský Mikuláš

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ján Magušin, číslo oprávnenia 1830*A2

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- 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 stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 
237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), príslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

- Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 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, na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska 
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky 
z hľadiska architektúry:
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych
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sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu ukončenia stavby 
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu. V prípade záberu 
verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš. 
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 
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 
predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je 
výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, 
je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu 
zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu 
si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku 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 príslušnom 
podniku.
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je 
potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.
Križovanie sietí realizovať v zmysle STN 76 6005.
Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu 
okoloidúcich osôb.
Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte pred 
jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH.
Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je potrebné 
uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia 
stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby:
- stavba bude umiestnená v intraviláne mestskej časti Ploštín mesta Liptovský Mikuláš

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od 
susedných stavieb, výška stavby:
- podľa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 

o umiestnení stavby

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí 
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
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Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev pod č. : MsU- 
ŽPD/2018/05467-02/MTU zo dňa 30.05.2018.
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:

Ul. Tretiny - súhlasíme s navrhovaným riešením v PD
Ul. Do Demänovej - v úseku od nehnuteľnosti pare. č. 700/3 po napojenie na cestu č. 
111/2333 (Ul. Ploštínska) v súčasnosti mesto realizuje rekonštrukciu miestnej komunikácie - 
uloženie podzemného vedenia bude možné len mimo teleso vozovky ohraničenej cestným 
obrubníkom
Ul. Do Demänovej - v úseku od Ul. Tretina po pare. č. 659/3 požadujeme umiestniť
podzemné vedenie v cestnej zeleni
Ul. Ploštínska - súhlasíme s navrhovaným riešením v PD
Ul. Poza školu - priečny prekop riešiť pretlakom bez zásahu do novej krycej vrstvy vozovky 
Ul. Do malého poľa - priečny prekop riešiť pretlakom bez zásahu do krycej vrstvy vozovky 
Ul. Spojovacia - súhlasíme s navrhovaným riešením v PD 
Ul. Do krížov - súhlasíme s navrhovaným riešením v PD

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta pod č. : MsÚ/UHA 2018/5568-02 zo 
dňa 05.06.2018.
Súhlasí pri splnení nasledovných podmienok:
- V podrobnejšej dokumentácii je potrebné uvažovať s položením optickej siete ku každému 

stavebnému objektu.

Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. : KPUZA-2018/9913-02/40199/FUR zo dňa 
25.05.2018.
Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si K.PU uplatňuje nasledovné 
požiadavky:

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, 
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, 
je nevyhnutné nález okamžite nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, 
najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom.
Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska 
všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, pod č. : 2811/2018/PŠ zo dňa 
22.05.2018.
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

- Navrhovaná optická prístupová sieť podľa projektu križuje potrubia verejného vodovodu a 
svojou časťou vedie súbehu s týmito potrubiami. V trase navrhovanej siete sa môžu 
nachádzať aj vodovodné prípojky, ktoré nie sú v situácii zakreslené.
Situáciu so zakreslením inžinierskych sietí v prevádzke LVS, a. s., v záujmovom území 
prikladáme. Upozorňujeme, že zakreslenie inžinierskych sietí v situáciách je orientačné. 
Trasy potrubí vodovodu je potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 
0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia).
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Križovanie optickej prístupovej siete s potrubiami v našej správe žiadame realizovať v 
zmysle STN. Optická prístupová sieť musí byť umiestnená mimo pásma ochrany našich 
potmbí, 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 zástupcom 
našej spoločnosti (p. Hričák, 0905 701 932). Začiatok prípravných prác je potrebné oznámiť 
v dostatočnom predstihu.
V prípade, že pri realizácii optickej prístupovej siete dôjde k poruchám na potrubiach v našej 
prevádzke, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 
579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a 
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre 
prostredie Micro Station).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva pod č. : OU-LM-OSZP-2018/005714-002-MA zo dňa
11.05.2018.
Súhlasí 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“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné 
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. :
OU-LM-OSZP-2018/5815-02- CEN zo dňa 14.05.2018.
Voči vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky a požaduje:
- pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom 

predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie.
- 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 canadensis/, netýkavka žliazkatá /Impatiens glandufiiera/, pohánkovec japonský 
/Falopia japonxca/ 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 odpadu.

- 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 

ohľadom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. : 
OU-LM-OSZP-2018/07774-02- Mkzo dňa 17.07.2018.
Voči vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky.
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 príslušného vodného toku. Pri súbehoch a križovaniach trasy s ostatnými inžinierskymi 
sieťami je potrebné dodržiavať dovolené vzdialenosti podľa príslušnej STN.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod 
č. : OU-LM- OCDPK-2018/005712-002 zo dňa 09.05.2018.
Súhlasí po dodržaní nasledovných podmienok:

V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ZSK a OD1 ORPZ LM.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pod. č.: OU-LM-PLO- 
2018/11182-02/HRA zo dňa 07.11.2018.
- odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, v 

odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody.
- po právoplatnom územnom rozhodnutí, pred zahájením stavebného konania k 

predmetnej stavbe požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska na použitie 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 
220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina pod. č. : 4600043800 zo dňa 06.06.2018.
Súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

V predmetnej lokalite, resp. jej tesnej blízkosti katastra obce sa nachádzajú nadzemné 
vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, 
podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto 
vedení, Vám zasielame vo formáte PDF, ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou 
prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, Červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV 
podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN 
podzemné vedenia).
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem S TN. (VN vzdušné 
vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od 
krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 
1 .meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej 
sústavy.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 
smerovanej na e-mailovú adresu prevádzkovatelia),ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne 
predjednať postup prác na stredisku Údržby L, Mikuláš.
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Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 
zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do 
stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
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.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod č. : 6611829207 zo dňa 12.10.2018.
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde do styku v záujmovom území.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné 
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný 
rešpektovať nasledovné:
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 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 Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním 
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sietí : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456. 
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 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 zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 
stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
a DIG1 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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: httns://www.teIekom.sk/vviadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 
vyjadrenia.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na 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, a.s..
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, pod č. : TD/NS/0446/2018/Hy zo dňa 31.05.2018.
Súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledovných podmienok:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami v správe SPP-D,
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 
vyjadrení,
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu 
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na 
posúdenie SPP-D,
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa Iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník:

rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem;
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 
906 01;
zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim plynárenským zariadenia;
zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov 
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
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zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, technicko-správny úsek pre región Liptov, 
pod č. : 50/2018/SCŽSK-07 zo dňa 16.05.2018.
Súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
A. Návrh vedenia trasy optických rozvodov:
Výkres č. 5

navrhované telekomunikačné vedenie bude uložené mimo súvisle zastavané územie v ckm 
2,251 - 2,443 CDB kum vpravo mimo pozemok a teleso cesty III/2333 

Výkres č. 6
navrhované telekomunikačné vedenie bude uložené v súvisle zastavanom území v ckm 
2,698 - 2,721 CDB kum vľavo za cestný obrubník do zeleného pásu 

- v ckm 2.721 + ckm 2,782 + ckm 2,919 bude križovať cestu III/2333 prekopom cestného 
telesa

B. Podmienky SC ŽSK pre uloženie telekomunikačných rozvodov do telesa cesty:
telekomunikačné rozvody budú križovať cestu III/2334 v ckm 2,721: 2,782; 2,919 prekopom 
cestného telesa na parcele CKN 6624/2. 6624/1. k. ú. Ploštín - druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, na ktorú nie je založený list vlastníctva.

Majetkovým správcom cesty 111/2334 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský 
samosprávny kraj. Stavebný objekt je navrhnutý na osadenie do cestného telesa; po majetkovo - 
právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom sa vlastník telekomunikačných rozvodov 
zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!
C. Podmienky pre realizáciu stavby:

Telekomunikačný rozvod bude uložený do telesa cesty III/2333 jej krížením v min. hĺbke 
1,2m
Prekopová ryha bude zarezaná rezačkou asfaltobetónu; výkopový materiál bude uložený
mimo cestné teleso, vozovka cesty priebežne čistená
Položenie konštrukčných vrstiev vozovky vykoná oprávnená organizácia
Zásyp prekopovej ryhy bude vykonaný hutným materiálom, hutneným po vrstvách
nasledovne:

Provizórna úprava vozovky
zapravenie sa vykoná ihneď po uložení potrubia v šírke výkopu.
Asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. obaľ. kam, AR (AOK) 120 mm 
Spojovací postrek spojovací 
ACp 22 (II) ^
Štrkodrvina ŠD 
Hutnenie zásypu výkopov min 
Únosnosť pláne pod vozovkou min

0,5 kg/m2 
80 mm
300 mm 
96% P.S. 
45MPa
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Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál! Zásyp ryhy bude zhotovený zo 
štrkopiesku alebo štrkodrvy fr. 0 - 16 aO - 32 mm v zmysle STN so zhutnením a vlhčením po 
vrstvách max. 300 mm!
Konečná úprava vozovky bude vyhotovená zarezaním do asfaltových vrstiev s odfrézovaním 
dočasnej úpravy v hr. 50 mm, pričom obrusná vrstva bude zarezaná aodfrézovaná v šírke ryhy s 
presahom + 300 mm na každú stranu. Potom bude odfrézovaná dočasná úprava v ryhe na šírku 
ryhy v hr. 120 mm. Potom položenie konštrukčných vrstiev vozovky vykoná oprávnená 
organizácia nasledovne:

Konštrukčné zloženie vozovky:
- AColl(Il)
- Spojovací postrek
- ACt 16(11)
- Spojovací postrek
- ACp 22 (Ií) ^
- Štrkodrvina ŠD

5 0 mm 
0,5 kg/m2 
70 mm 
0,5 kg/m2 
80 mm 
300 mm

Technologický spoj medzi pôvodnou vozovkou a prekopovou ryhou bude realizovaný 
trvalopružnou zálievkou!

D. Všeobecné podmienky pre realizáciu stavby:
Pracovisko na ceste bude zabezpečené dopravným značením podľa schémy dočasného 
dopravného značenia odsúhlasenej OR PZ OD1 L. Mikuláš 
Práce v telese cesty požadujeme vykonať v období apríl - september bežného roka 

- Záručná lehota na stavebné práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia 
stavebného úseku cesty zástupcom správcu komunikácie. Počas trvania záručnej doby je 
žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu 
do telesa cesty.
K odovzdaniu staveniska medzi investorom a zhotoviteľom bude prizvaný zástupca SC 
ŽSK - Ing, Volaj, ktorý sa zúčastní vytýčenia trasy a zápisom do stavebného denníka 
povolí práce v telese cesty.
Ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ZSK, Ing. Volaj - tel. 
0918 370 173, ktorý po ukončení práce písomne prevezme stavebný úsek cesty. Pokiaľ 
stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi S C ŽSK, budú považované 
stavebné práce za nedokončené a zámená lehota nezačne plynúť!
Odo dňa zásahu do telesa cesty do termínu písomného prevzatia stavebného úseku cesty 
medzi stavebníkom a zástupcom SC ŽSK sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom. 
Stavebník preberá zodpovednosť za všetky škody vzniknuté tretím osobám z titulu 
stavebnotechnického stavu cesty.
Stavebník /investor/ pred začatím prác v telese cesty III/2334 požiada v zmysle §-8, 
Zák. č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie cestný správny orgán,
ktorému spolu so svojou žiadosťou predloží aj toto naše vyjadrenie.

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, pod č. : 
04470/2018/ODaÚP -2 zo dňa 16.05.2018.
Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu, za dodržania nasledovných 
podmienok:
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• požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii predmetnej stavby správcu cesty III/2333, 
ktorým je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 
01 Liptovský Mikuláš.

• v prípade, že Vašou stavbou zasiahnete do akéhokoľvek pozemku mimo cestného telesa, 
ktorého vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, požiadajte o vyjadrenie odboru správy 
majetku Žilinského samosprávneho kraja.

FIN. M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, pod č.: PL/2018 zo dňa 25.10.2018.
Na prípadné zásahy do zariadení VO, ktoré patria do majetku FIN.M.O.S., a.s. určujeme 
nasledovné podmienky:
- Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady mesta Liptovský 

Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
- V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame 

vykonať presné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora.
- Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti a 

vykonané zmeny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov medzi našou 
spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš.

- Uskutočnené zmeny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu VO na 
vlastné náklady mesta Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude bezodkladne 
predložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Správa povodia horného Váhu, pod č. : 
CS SVP OZ PN 5767/2018/2 zo dňa 04.07.2018.
Po obhliadke lokality, preštudovaní predloženého projektu a nám známych pomeroch dáva 
SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné 
stanovisko:

výkres č. 2: navrhovaná trasa by mala byť v tesnom súbehu s vodným tokom. Správca toku 
požaduje, aby stavbou nebolo zasiahnuté do parcely KNE 1947/1, čo je parcela reálneho 
vodného toku
projekt skutočného vyhotovenia (aj v digitálnej forme - dxf, dng, dgn) požadujeme 
neodkladne po ukončení prác odovzdať na stredisko Liptov
ak pri výkone správy vodného toku dôjde k poškodeniu podzemného optického vedenia, 
vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie siete do prevádzkyschopného stavu 
bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ
v prípade, že uložené optické vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením 
prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovaným na toku, 
zabezpečí prevádzkovateľ siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom 
termíne

- v prípade, že počas výstavby a prevádzkovania optickej siete 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 udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov, začiatok a koniec prác požadujeme nahlásiť a k prácam v blízkosti 
toku prizvať zástupcu SVP, š.p stredisko Liptov - Ľ. Žihlavníka (0914/325 867 al. 0903/806 
382) a riadiť sa jeho pokynmi
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K návrhu sa vyjadrili :
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 30.05.2018; Mesto Liptovský 
Mikuláš, útvar hlavného architekta zo dňa 05.06.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 
11.05.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 
14.05.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej vodnej správy zo dňa 17.07.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 09.05.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
pozemkový a lesný odbor zo dňa 07.11.2018; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 
23.05.2018; Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. zo dňa 22.05.2018; Stredoslovenská 
distribučná, a.s. zo dňa 06.06.2018; Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. zo dňa 
31.05.2018; Slovak Telekom, a.s. zo dňa 12.10.2018; Správa ciest Žilinského samosprávneho 
kraja, technicko-správny úsek pre región Liptov zo dňa 16.05.2018; Žilinský samosprávny 
kraj, odbor dopravy a územného plánovania zo dňa 16.5.2018; FIN.M.O.S., a.s. zo dňa 
25.10.2018; Slovenský vodohospodársky podnik, Správa povodia horného Váhu zo dňa 
04.07.2018; SLOVNAFT, a.s. zo dňa 15.05.2018; Imafex, s.r.o zo dňa 17.05.2018; Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s. pzo dňa 16.05.2018; Verejnoprospešné služby Liptovský 
Mikuláš zo dňa 21.05.2018; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, 
telekomunikácií, a bezpečnosti MV SR zo dňa 10.05.2018; Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky, Agentúra správy majetku zo dňa 16.05.2018; Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru zo dňa 16.07.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového 
riadenia zo dňa 11.05.2018; Ministrestvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar 
vedúceho hygienika rezortu zo dňa 25.05.2018; Towercom, a.s. zo dňa 26.10.2018; 
ALCONET, s.r.o. zo dňa 23.10.2018; Národná agentúra pre sieťové a eleklronizačné služby 
zo dňa 16.10.2018; PROFI-NET s.r.o. zo dňa 18.10.2018; LMT, a.s. zo dňa 23.10.2018; 
Orange Slovensko, a.s. zo dňa 17.10.2018; Energotel, a.s. zo dňa 11.10.2018; LiptovNet, a.s. 
zo dňa 19.10.2018; ELTODO SK ,a.s. zo dňa 06.11.2018; UPC BROADBAND SLOVAKIA 
s.r.o. zo dňa 10.10.2018; Dia Telecom, a.s. zo dňa 12.10.2018; 02 Slovakia, s.r.o. zo dňa 
12.10.2018; Slovanet, a.s. zo dňa 15.10.2018; BENESTRA, s.r.o. zo dňa 12.10.2018; Turk 
Telekom International SK, s.r.o. zo dňa 16.10.2018; Sitel, s.r.o. zo dňa 17.10.2018;

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené námietky proti vydaniu územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti.

Podľa § 56 písm. „b“ stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach 
verejnej telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné 
povolenie a následne ani kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj 
pre právnych nástupcov konania.
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Odôvodnenie:
Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35 763 

469 v zastúpení spoločnosťou Mavix s.r.o. so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava IČO 
35 740 264 konateľ Roman Víg podal dňa 01.10.2018 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby ' FTTH_LM_LIMI_02_PLOŠTÍN ' ktorá sa má nachádzať na pozemkoch 
pare. č. na pozemkoch pare.č. KN-C 37/5 , 1931/2, 6624/3, 6624/13, 6624/16 a na pozemkoch 
par.č. KN-E 8, 38, 196/1, 207, 446, 449, 450, 453, 463, 505/2, 505/3, 549/1, 550/1, 621/1, 648/1, 
649/1, 659/2, 747/1, 1916, 1926/1, 1928/1, 1929/1, 1929/2, 1930, 1931, 1932, 4215/1, 4216, 
4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 
4232, 4233, 4234, 4237, 4238, 4284, 4285, 4286, 6624/1 v k.ú. Ploštín. Uvedeným dňom bolo 
začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 22.10.2018 začatie 
územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 27.11.2018. 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.

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

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo 
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky, 
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany 
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.) 
boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad 
v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre 
stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky 
dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil 
dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.

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

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. 
č. 532/2002 Z. z.
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Vlastníctvo preukázané :
Slovak Telekom, a.s. je v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách 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 vyplývajúce z osobitného právneho prepisu. Týmto iným právom je
zákonné vecné bremeno podľa § 66 zákona č. 351/201 1 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 služieb) pod č. 2206/2013 zo dňa 17.07.2013;
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré bolo vydané Úradom pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb pod č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018;

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 
Položka 59 písm. „ a “ods. 2: - 100,00 € - uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

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

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

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

Ing. j/á n 1 TchúéyPh
primátor mesta Liptovský Mikuláš

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

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

2 6 02 2019
1 1 02 2019 Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

L P ^ .1.1.02.Mdňa:Oznámené webovom sídle

MESTO LfpmfôKÝMKULÁŠ
M ÍAD

• 031-42 -LIPTOVSKÝ-MIKUĽÁŠ- 
Odtlačok počiatky a podpis 

oprávnenej osoby

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

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

Na vedomie
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Mavix s.r.o., 

Račianska 66, 831 02 Bratislava
- SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš-Liptovská 

Ondrašová
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 

pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš-Staré 
Mesto

- Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41, Liptovský 
Mikuláš-Staré Mesto

- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP 
Mikuláš-Vrbica-Nábrežie

- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPaK Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 
M i ku I áš-Vrb ica-Nábrežie

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

úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
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- Okresný úrad odbor CD a PK, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš-Staré 
Mesto

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
M i kuláš-Vrb ica-Nábreži e

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Správa ciest ŽSK-Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 

Žilina

16



FTTH LM LIMI 02 Ploštín

■ projektovaná trasa - výkop 
=*■ projektovaná trasa - záves

vzdušné vedenia na exist, stĺpoch ST

i i

KLAD LISTOV - existujúca infraštruktúra .

MAVIX s.r.o.m mxi Račianska 66
S31 02 Bratislava

SLOVAK REPUBLIC

INVESTOR; SLOVAK TELEKOM, a.s.
M J ,-'"';i:;N^ZOV STAVBY:

!. ÍL
FTTH LM LIMI 02 Ploštín

OBSAH VÝKRESU:

Celková situácia

ZODP.JpROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

ffffŠIN ING. GORIDKOVA víg

ČiStd'tSAP) STUPEŇ PD VÝTLAČOK Č.Y-17-010/041.06.01i 1i “

FORMAT mHOST: LIMI

ZÄKAZKČ. VÝKRES Č.:2018/005/ST

1.DATUM 04/2018

1 :10 000MIERKA


