MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad
odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MsÚ/ÚRaSP/2019/2265-03/AMi

Vybavuje/linka
Ing.MichaIkova/044-5565347

Lipt. Mikuláš
08.03.2019

Vec
Zverejnenie žiadosti
Mesto Liptovský Mikuláš, zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, v zmysle § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že stavebník
Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 506 22 897 v zastúpení Miroslav Dančík, ul.
l.mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 13.02.2019 návrh na vydanie stavebného
povolenia na stavbu „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ - „10947 - Liptovský Mikuláš -Stošice Zahustenie TS“ - SO 09 - Elektrické rozvody VN; SO 10 Transformátorová stanica; SO.ll
Elektrické rozvody NN; líniová stavba umiestnená v katastrálnom území Okoličné, vo vzťahu ku
ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov. Súčasne oznamujeme, že rozhodnutie vydané
v zisťovacom konaní je sprístupnené na webovom sídle orgánu ministerstva životného prostredia
link: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-stosice.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku
v LírkovsLpm Mikuláši
Štúrova i58974^MM^iptovský Mikuláš
Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP
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SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia
Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
V Liptovskom Mikuláši dňa: 13.02.2019
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Vec: Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v zmení neskorších predpisov
___________ __

I. Stavebník: ( meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo )
Stošice a.s., Veľká Okružná 43,010 01 Žilina,
v zastúpení: Miroslav Dančík, ul. 1. mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel. č. 0903 852 217, dancik@realfocus.sk
II. Druh, označenie, kapacita, miesto stavby:
1BV Stošice, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Názov stavby :
Obec :
Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie :
Okoličné
predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania): 12/2020
III. Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností:
SO.09 Elektrické rozvody VN

LV 1105 : KN-C 1138/13
LV 2544 : KN-C 1138/15, 755/13, 755/368, 755/453, 755/424
SO.10 Transformátorová stanica
LV 2544 : KN-C 755/424
SO.11 Elektrické rozvody NN
LV 2544 : KN-C 755/424, 755/453, 755/452,
LV 1105 : KN-C 755/451
K stavebnému pozemku (prípadne k existujúcej stavbe) má stavebník právo :

LV 1105
Stošice a.s. - Zita Žiaranová, Nájomná zmluva k nehnuteľnostiam
Stošice a.s. - Zita Žiaranová, DODATOK č.l k Nájomnej zmluve k nehnuteľnostiam

LV 1105 : KN-C 1138/13
Stošice a.s. - Zita Žiaranová, Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby.
K susedným pozemkom má stavebník
- vlastnícke právo - susedné pozemky nebudú dotknuté stavbou
- iné právo (uviesť aké)
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IV. Údaje o spracovateľovi dokumentácie:
Projektovú dokumentáciu stavby spracoval (meno, priezvisko, resp. názov, adresa, dátum a číslo
preukazu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe)
Vedúci projektant Ing. Peter Trizna, sídlo : Bobrovec 564, 032 21 Bobrovec, autorizovaný stavebný
inžinier 6015*11 a zodpovedný projektant Ing. arch. Lucia Krúpová, autorizovaný architekt 2127AA
Projektant objektov SO.09, SO.10, SO.11: WALDEX, s.r.o. Žilina,
zodpovedný projektant Ing. Vladimír Loula, autorizovaný stavebný inžinier 1467*A2
Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky
V. Stavbu bude realizovať firma: výber zhotoviteľa bude podliehať výberovému konaniu
Odborný dozor bude vykonávať (meno, priezvisko, resp. názov, adresa a kvalifikácia)
Stavba bude realizovaná dodávateľsky
VI. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke
a o jej vplyve na životné prostredie a o súvisiacich opatreniach:
Názov stavby : IBV Stošice, Liptovský Mikuláš
Stavebné objekty:
50.09 Elektrické rozvody VN
50.10 Transformátorová stanica
50.11 Elektrické rozvody NN
Popis stavby:
SO.09 Elektrické rozvody VN
Účelom stavby je vybudovanie VN prípojky s distribučnej sústavy do novej trafostanice. Bod
napojenia na distribučnú sústavu je jestvujúci stĺp. Z neho bude zvedený VN kábel chráničkou do
zeme a od stĺpa bude vedený zemou do trafostanice.
SO.10 Transformátorová stanica
Navrhnutá je kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená.
Trafostanica tvorí kompaktný celok zložený z dvoch monolitických častí. Transformátorová stanica
bude rozdelená na tri časti-trafo, VN časť, NN časť. Výkon trafostanice do 630 kVA.
SO.11 Elektrické rozvody NN
Elektrické rozvody NN v prvej etape pre 58 odberných miest etapa č.l. Z trafostanice NN časť budú
zrealizované NN rozvody pozdĺž plánovaných miestnych komunikácií v chodníku, prípadne
v priľahlých zelených pásoch. Z novej trafostanice budú vyvedené NN káble ktoré budú smyčkovo
napájať káblové skrine (PRIS), tieto budú osadené 0,5m od trasy NN kábla a čelom budú orientované
k ceste. Z vybudovaných káblových skríň budú vedené chráničky na hranice 58 odberných miest.
Z trafostanice bude vyvedená chránička popod miestnu komunikáciu pre etapu č.ll.
VII. Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi:
(Pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov stavebného
konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú.)
VIII. Rozpočtový náklad stavby:
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Miroslav Dančík
splnomocnený zástupca
Podpis navrhovateľa
Stošice, a.s.
Veľká Okružná 43
0T0 01 Žfina
Z0:50622897

Stošice a.s.
Stošice, a.s.
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
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Oddelenie územného rozhodovania
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a stavebného poriadku
Ing. Andrea Michálková

V Liptovskom Mikuláši 25.02.2019

Oznámenie o zmene názvu stavby

Dňa 13.02.2019 podala spoločnosť Stošice a.s. žiadosť o stavebné povolenie stavby.
Názov stavby : IBV Stošice, Liptovský Mikuláš
Stavebné objekty:
50.09 Elektrické rozvody VN
50.10 Transformátorová stanica
50.11 Elektrické rozvody NN

V zmysle Zmluvy o spolupráci, ktorú má Stošice a.s. uzatvorenú s prevádzkovateľom distribučnej sústavy
Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina na ktorého bude stavba po vybudovaní
prevedená bude názov stavby zmenený na :
Názov stavby : 10947 - Liptovský Mikuláš - Stošice - Zahustenie TS
Stavebné objekty :
50.09 Elektrické rozvody VN
50.10 Transformátorová stanica
50.11 Elektrické rozvody NN

Zmena je len v názve stavby, ostatné ostáva v platnosti
Uvedenú zmenu žiadame zohľadniť pri oznámení o začatí konania a v ďalšom povoľovacom procese.
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S pozdravom
Miroslav Dančík
splnomocnený zástupca

IČO: 50622897, DIČ: 2120452829
Zápis: Obchodný register vedený v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10909/L

Stošice, a.s.
Veľká Okružná 43
010 01 Žilina
IČO: 50622897

