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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/1381-04/TBo
MsÚ/ÚRaSP 2018/8435

V Liptovskom Mikuláši: 11.02.2019

Navrhovateľ:
Craemer Slovakia s.r.o., P.O.BOX č.18, Priemyselná zóna Okoličné, 031 04 Liptovský 
Mikuláš - Okoličné v zastúpení subtechUNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov 72/11, 031 01 
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
„Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Craemer Slovakia s.r.o., P.O.BOX č.18, Priemyselná zóna Okoličné, 
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné, IČO: 31 618 006 v zastúpení subtechUNITY s.r.o., 
Námestie Osloboditeľov 72/11, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, IČO: 36 428
451 podal dňa 29.10.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“ - líniová stavba, ktorá sa má 
nachádzať na pozemkoch v k.ú. Okoličné a k.ú. Beňadiková. Uvedeným dňom bolo začaté 
konanie o umiestnení stavby.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods.l 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

„Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“ - líniová stavba, ktorá sa má 
nachádzať na pozemkoch v k.ú. Okoličné a k.ú. Beňadiková, ako je to zakreslené v 
situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí prílohu tohto 
rozhodnutia.

Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba - líniová stavba

Popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom územného konania je stavba „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací 

plynovod“ - líniová stavba. Pre potreby investora bude do priestoru jeho pozemku dovedený 
zemný plyn. Nakoľko sa v blízkosti pozemku navrhovateľa nenachádza distribučná sieť 
rozvodu plynu bude vybudované predĺženie STL plynovodu.
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Na konci plynovodu bude vybudovaný pripoj ovací plynovod ukončený na hranici 
pozemku uzáverom umiestneným nad terénom. Dimenzia a tlak v STL distribučnom 
plynovodu zostanú zachované. Distribučný plynovod a pripojovací plynovod bude 
vybudovaný z polyetylénového potrubia.

Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia) 
• Stavebné a inžinierske objekty
SO 01 - Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod

Projektovú dokumentáciu vypracoval: - Ing. Juraj Martinisko, 5079*SP*I4

Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:
1. V ďalšom stupni PD riešiť:

- Je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa 
v mieste navrhovanej stavby a zakresliť ich do projektovej dokumentácie predloženej 
pre vydanie stavebného povolenia.

- Je potrebné zapracovať požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie 
na ďalší stupeň (projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia).

- Je potrebné vypracovať projekt organizácie výstavby a plán organizácie dopravy

2. 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 v k. ú. Okoličné a k.ú. Beňadiková

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

Napojenie na pozemné komunikácie:
- stavba nevyžaduje napojenie na pozemné komunikácie

Napojenie na siete technického vybavenia:
- stavba bude napojená z potrubia jestvujúceho plynovodu na pozemku pare. č. KN-C 

741/16 k.ú. Okoličné

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

v v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH zo dňa
21.11.2017:

1. Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých 
recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 150102/, ktoré vzniknú pri realizácii 
stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie 
nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej skládke.
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2. Využiteľné stavebné odpady /napr. 170107, 170409/ je pôvodca povinný odovzdať na 
zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú 
oprávnené organizácie /napr. ISO spol. s r.o., Lipt. Mikuláš, Primá Slovakia Lipt. 
Mikuláš - drvením/. Pokiaľ uvedené organizácie nebudú môcť zabezpečiť ich 
zhodnotenie, len potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku.

3. Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, 
alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Okresný úrad Lipt Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS zo dňa 24.1.2018:
Z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby: „Rozšírenie distribučnej siete 

apripojovací plynovod“ k.ú. Okoličné, k.ú. Beňadiková, STL Distribučný plynovod 
súhlasíme.

Zároveň Vás upozorňujeme, že nakoľko pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu 
vodného toku Stošianka potrubím prípojovacieho plynovodu - odbočka D90/90 bude 
potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v súlade s $ 27 zákona 
364/2004 Z.z. o vodách. K žiadosti bude potrebné doložiť stanovisko správcu vodného 
toku a projektovú dokumentáciu spôsobu križovania vodného toku.

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a 
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 08.12.2017:
- Súhlasí s umiestnením pripoj ovacieho plynovodu do zelene v blízkosti ul. Stošická, k. 

ú. Okoličné s pripomienkami a to:
1. V lokalite umiestenia pripoj ovacieho plynovodu je plánovaná okružná križovatka na 

stykovej križovatke ul. Stošická a cesta 1/18. V prípade realizácie plánovanej okružnej 
križovatky stavebník zabezpečí preložku plynovodu mimo trasu plánovanej okružnej 
križovatky na vlastné náklady bez zbytočných prieťahov.

2. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. zo dňa 23.11.2017:
1. Navrhovaný distribučný plynovod podľa projektu križuje potrubie verejnej kanalizácie 

a svojou časťou vedie v súbehu s týmto potrubím. Zakreslenie trasy potrubia verejnej 
kanalizácie v priloženej situácii je orientačné. Potrubie verejnej kanalizácie je 
potrebné vytýčiť pred začiatkom prác na základe predloženej objednávky (p. Vyšný, 
0908 916 595).

2. Križovanie distribučného plynovodu s potrubím v našej správe žiadame realizovať v 
zmysle STN. Distribučný plynovod musí byť umiestnený mimo pásma ochrany nášho 
potrubia, ktoré siaha do vzdialenosti 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja tohto 
potrubia na obidve strany.

3. V prípade, že pri realizácii distribučného plynovodu dôjde k poruchám na potrubí v 
našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 
916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

4. Pri prípravných a výkopových prácach je potrebné postupovať v súčinnosti so 
zástupcom našej spoločnosti (p. Vyšný). Rovnako je potrebné nášho pracovníka 
prizvať ku kontrole pred zásypom realizovaného potrubia. Začiatok prípravných prác 
je potrebné oznámiť v dostatočnom predstihu.
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5. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn 
(čitateľné pre prostredie MicroStation).

Slovak Telekom, a.s. zo dňa 08.02.2018:
- 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 podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný 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 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 správou sieti:

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 projektant.

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 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.

7. 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.

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 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 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 zariadenia, rádiové trasy, televízne
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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 terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
intemetovú 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, a.s.

13. 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.

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

Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, 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, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. 
povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partnering. Rastislav Rusňák, 
teletandem@mail.t-com.sk. 0911775186
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 
rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný 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 vyznačenou 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

http://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:teletandem@mail.t-com.sk


6 z 13

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje)

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 
krádeži a poškodeniu 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 spoločnost 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané 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 rozsahu.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia zo dňa 06.03.2017:
- 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 s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) 
a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto 
podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj 
zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto 
podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania 
iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej 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.SDP- 
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.

http://www.SDP-distribucia.sk
http://www.SDP-distribucia.sk
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- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 
TPP 700 02,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242 
5201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme 
plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam 
v zmysle uvedených predpisov a noriem,

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre 
rozšírenie distribučnej siete číslo 1000191216,

- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne 
oznámiť SPP-D na adresu : SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 
44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác apod.,

- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené 
subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú 
ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadaníe stavby.

TECHNICKÉ PODMIENKY:
- stavebník je 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.

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby 
pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba 
oprávnená osoba - zhotovíte!', na základe technologického postupu, vypracovaného 
zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v 
čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi 
SPP-D,

- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku 
tesností všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o 
výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP- 
D, pracovisko Poprad, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a 
všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina zo dňa 11.02.2019:
1. V predmetnej lokalite katastra Okoličné - Beňadiková podľa predloženej projektovej 

dokumentácie 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 prikladáme na situačnom výkrese 
ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, 
červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, 
zelenou plnou NN podzemné)

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN
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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.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. Y zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe 
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený 
pracovník SSE-D.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj 
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby.- Liptovský Mikuláš

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor 
prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

7. 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.

8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 
tretích osôb.

9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp.
fotokópiu tohto vyjadrenia.

SVP š.p. Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok zo dňa 31.10.2018 
bude s križovaním toku riadeným pretlakom súhlasiť pri splnení nasledovných pripomienok:

pri križovaní toku je nutné prípojku plynu uložiť do oceľovej chráničky po celej dĺžke 
križovania, ako aj v ochrannom pásme a dodržať min. hĺbku krytia 1,2 m pod dnom toku v 
celej šírke toku (vzdialenosť 1,20 m musí byť od dna po vrch chráničky) 
brehovú čiaru v teréne určí technický pracovník. K výkopu jám prizvať technického 
pracovníka (0914/325 868 al. 0903/806 382), ktorý pred zásypom jamy zápisnične 
prevezme vzdialenosti a hĺbky uloženia potrubia. O kontrole uloženia bude vyhotovený 
protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie 
podmienok tohto vyjadrenia stanovených zo strany SVP, š.p.. V takom prípade SVP, š.p., 
ako správca dotknutého toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú 
prevádzkovateľovi prípojky pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiacich s ich 
nesprávnym uložením
po vykonaní prác dať okolie toku do pôvodného stavu. Ku kontrole prizvať technického 
pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi
podzemné vedenie, ktoré bude križovať tok, je potrebné na oboch brehoch vodného toku 
označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAT“. V 
prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ káblového vedenia zabezpečí 
ich neodkladnú obnovu
realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním toku je potrebné uskutočniť v čase 
znížených prietokov
po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach 
geodeticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správe 
povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej 
evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: 
mariana.zihlavnikova@svp.sk.

mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk
mailto:mariana.zihlavnikova@svp.sk
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- projekt skutočného vyhotovenia (aj v digitálnej forme - dxf, dng, dgn) požadujeme 
neodkladne odovzdať na stredisko Liptov
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 prípojky 
plynu 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, zabezpečí prevádzkovateľ siete bezodplatné preloženie káblového 
vedenia v požadovanom termíne

K začatiu, priebehu a ukončeniu prác na križovaní toku je potrebné prizvať 
zástupcu SVP, š.p., stredisko Liptov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko 
vlastníkov pozemkov.

Správca toku nezodpovedá 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.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred zo dňa
09.11.2017 súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie - s 
podmienkami:

v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách (cestách) zasiahnutých záberom 
stavby postupovať v zmysle §7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. 
b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení,
spracovať plán organizácie dopravy počas realizácie stavby s obmedzeniami v úsekoch 
záberu stavby,

- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení pri realizácii 
danej stavby oznámiť: na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322569, e-mail: dicvd@,mil.sk, 
zaslať projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa na vyjadrenie MO SR.

V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. 
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

Slovenská správa ciest zo dňa 22.05.2017:
SSC, IVSC Žilina s križovaním potrubia plynovodu súhlasí za dodržania nasledovných
podmienok:
1. Križovanie potrubia plynovodu bude realizované výhradne pretlakom, kolmo na os 

vozovky, s uložením do oceľovej chráničky v minimálnej hĺbke 5,2 m. Štartovacie a 
cieľové jamy požadujeme umiestniť vo vzdialenosti min. 1,5 m od cestného telesa. 
Ukončenie chráničky žiadame zrealizovať taktiež až za cestným telesom štátnej cesty 
1/18.

2. Po realizácii prác požadujeme montážne jamy dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť 
do pôvodného stavu.

3. Práce realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa štátnej cesty. V prípade 
porušenia cestného telesa budeme žiadať bezodkladné vykonanie náležitých opatrení v 
závislosti od rozsahu porušenia.
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4. Prácami nesmie dôjsť k poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/18 a jej 
príslušenstva.

5. Prácami nesmie dôjsť k znečisteniu priľahlého úseku cesty ani k ohrozeniu bezpečnosti a 
plynulosti premávky. Vykopaná zemina .a stavebný materiál nesmie byť ani dočasne 
uskladňovaný na cestnom pozemku. V prípade znečistenia vozovky je potrebné okamžite 
zabezpečiť jej očistenie.

6. Práce realizovať výhradne z voľného terénu, pričom realizáciou nesmie dôjsť k 
obmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste 1/18. Zhotovíte!' zodpovedá za bezpečnosť 
cestnej premávky v úseku stavby.

7. Predložená žiadosť neobsahuje projekt dočasného dopravného značenia. V prípade 
potreby umiestnenia dočasného dopravného značenie počas realizácie prác, je potrebné 
odsúhlasiť ich umiestnenie s OR PZ ODI Liptovský Mikuláš a požiadať o určenie 
dočasného dopravného značenia Okresný úrad pre cestnú dopravu a komunikácie v Žiline.

8. Požadujeme oznámiť začatie a ukončenie prác min. 3 dni vopred, zápisnične odovzdať 
vykonané práce zástupcovi majetkového správcu cesty 1/18/Ing. Bačíková, 044/552 
1970/. Po ukončení realizácie prác budeme požadovať záručnú lehotu 60 mesiacov. 
Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania prác nášmu zástupcovi. 
Investor, resp. budúci užívateľ stavby počas záručnej doby bude zabezpečovať priebežne a 
bez meškania odstraňovanie závad súvisiacich s jeho zásahom do telesa cesty. K 
preberaciemu konaniu požadujeme doložiť porealízačné zameranie križujúceho potrubia 
plynovodu vo vzťahu k telesu cesty 1/18 v tlačenej aj digitálnej forme.

9. Z dôvodu prác v telese štátnej cesty je potrebné požiadať cestný správny orgán Okresný 
úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina o rozhodnutie na zvláštne 
užívanie pozemnej komunikácie.

10. Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky 
zástupcu majetkového správcu štátnej cesty I. triedy.

11. Investor resp. budúci vlastník alebo správca vedenia je povinný v prípade potrebných 
rekonštrukčných prác alebo investičných zámerov správcu cesty 1/18, premiestniť resp. 
odstrániť vedenie na vlastné náklady do termínu určeného správcom.

12. Investor predmetnej stavby zabezpečí v lehote do 3 mesiacov od kolaudácie stavby 
uzavretie zmluvy o vecnom bremene medzi vlastníkmi pozemkov pod štátnou cestou 1/18 
a investorom stavby, pričom investor stavby zabezpečí spracovanie porealizačného 
geometrického plánu na určenie vecného bremena a následne vypracovanie znaleckého 
posudku na určenie jednorazovej odplaty za vecné bremeno. SSC - IVSC, Žilina žiada o 
priebežné informácie vo veci a žiada o zaslanie jedného exemplára geometrického plánu. 
Zmluva o vecnom bremene sa považuje za uzavretú dňom zápisu vecného bremena na 
príslušný LV do časti C.

Práce nesmú byť vykonávané počas zimnej údržby ciest ( t.j. november - marec 
bežného roka, v závislosti od klimatických podmienok).

Doba platnosti rozhodnutia
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.

K návrhu na umiestnenie stavby sa vyjadrili:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2017/013124-02 zo dňa 
21.11.2017
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- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/013125-2/LÍ zo dňa 24.01.2018

- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev pod č. MsU/ZPD- 
2017/08319-02/MVy zo dňa 08.12.2017

- Slovenská správa ciest pod č. SSC/7302/2017/6470/12263 zo dňa 22.05.2017
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 56356/2017/Ing.Še zo dňa 23.11.2017
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4600032201/8 zo dňa 11.02.2019
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. pod č. TD/0087/PP/Hy/2017 zo dňa 

06.03.2017
- Slovak Telekom, a.s. pod č. 6611903577 zo dňa 08.02.2018
- SVP š.p. Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok pod č. CS SVP OZ PN 

8196/20118/2 zo dňa 31.10.2018
- SVP š.p. Piešťany, Odštepný závod Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 9525/2017/02, CZ 

40377/210/2017 zo dňa 18.12.2017
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred pod č. 

ASMdpS-1-2074/2017 zo dňa 09.11.2017
- LiptovNet a.s. pod č. JK-20171110 zo dňa 10.11.2017
- Imafex spol s.r.o. pod č. JK-20171110 zo dňa 10.11.2017
- Orange Slovensko, Michlovsky spol s.r.o pod č. BB - 2690/2017 zo dňa 23.11.2017
- SupTechnik s.r.o. zo dňa 10.11.2017
- NASES pod č. 330-2017/25-21287 zo dňa 10.11.2017
- Energotel pod č. ET/MM17/1207 zo dňa 23.11.2017

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- neboli uplatnené

Odôvodnenie:
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 ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že 
umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa 
požiadavky stanovené v § 43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 
vyhláškou 532/2002 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Dňa 23.02.2018 stavebný úrad obdržal od navrhovateľa Craemer Slovakia s.r.o., 
P.O.BOX č. 18, Priemyselná zóna Okoličné, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné, IČO: 31 
618 006 v zastúpení subtechUNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov 72/11, 031 01 Liptovský 
Mikuláš - Staré Mesto, IČO: 36 428 451 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať 
na pozemkoch v k.ú. Okoličné a k.ú. Beňadiková.

Dňa 02.01.2019 stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky začatie konania 
o umiestnení stavby a nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na 29.01.2019. Po 
ústnom konaní a doložení všetkých požadovaných dokladov a stanovísk stavebný úrad 
v predmetnej veci vydal rozhodnutie.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Umiestnenie nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Liptovský 
Mikuláš.
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Vlastníctvo:
- listy vlastníctva č. 2538, 631, 2041 1083, 1008, 2369, 2039 v k.ú. Okoličné
- listy vlastníctva č. 361, 446 v k.ú. Beňadiková
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 210/2018/Práv. medzi 

navrhovateľom a Mestom Liptovský Mikuláš zo dňa 10.05.2018
- doložený súhlas Mestského Hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. zo dňa 

19.12.2018
- doložený súhlas PLUS JOIN COMPANY a.s. zo dňa 01.08.2018

Správny poplatok:
v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 
- položka 59 písm. „a“ ods. 2 v hodnote 100,- EUR

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

správneho orgánu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa 
podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou 
Spoločného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

í
Ing. Ján BÍcháč, PhD.

primátor mesra Liptovský Mikuláš

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s 
podmienkami územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 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 mesta 
Liptovský Mikuláš a úradnej tabuli obce Beňadiková. 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 dočasnej úradnej tabuli na 
mieste, ktorého sa týka.

Doručuje sa
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje 
formou verejnej vyhlášky
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Na vedomie
- Creamer Slovakia s.r.o., P.O.BOX č. 18, Priemyselná zóna Okoličné, 031 04 Liptovský 

Mikuláš - Okoličné v zastúpení subtechUNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov 72/11, 031 
01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto

- Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.,
Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- PLUS JOIN COMPANY s.r.o., Moyzesova 8, 811 05 Bratislava
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 

969 55 Banská Štiavnica
- Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK 

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 01 
Liptovský Mikuláš

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,
Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 30 Banská Bystrica

- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina

Mesto Liptovsky Mikuláš:

1 3 02 2019 2 8 02 2019Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) ÝÝ/.ýv L. j!

............. .... dna:....
MESTO LIPTláV^KÝ MIKULÁŠ

... .UJ2.J19
MES"pKX2IftAD 

031 42 LIP WSKÍLMlKULÁé
VO-2

Obec Beňadiková:

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo)
.... dňa:
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