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

Číslo: MsU/URaSP 2019/2095-03/MDu V Liptovskom Mikuláši dňa 13.03.2019

Stavebník: InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „SO 02 SO 09 prípojka VN a TR“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina v zastúpení EUB,s.r.o., 

Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš-Palúdzka podal dňa 07.02.2019 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „SO 09 prípojka VN a TR“ na pozemku 
pare. č. KN-C 2099/3, KN-C 1654/1, KN-C 1654/6, KN-C 1654/9, KN-C 1654/10, KN-C 
1654/11, KN-C 1654/20, KN-C 1646/15 (KN-E 2425/1) a KN-C 2046/2 (KN-E 
118/2,2395/2,2425/1) k.ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚR a SP 
2018/4444-05/MDu zo dňa 23.07.2018.

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 
§ 5 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom 
územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní podľa ustanovenia § 62 a 63 stavebného 
zákona rozhodol takto:
stavba „SO 09 prípojka VN a TR“ na pozemku pare. č. KN-C 2099/3, KN-C 1654/1, KN- 
C 1654/6, KN-C 1654/9, KN-C 1654/10, KN-C 1654/11, KN-C 1654/20, KN-C 1646/15 
(KN-E 2425/1) a KN-C 2046/2 (KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1) k.ú. Palúdzka sa podľa § 66 
ods. 1 stavebného zákona a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov

povoľuje.

Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba 

Popis stavby:
Projekt rieši VN rozvod a napojenie novej jednoúčelovej kioskovej trafostanice EEM 
MKP800 káblom 3x22-NA2XS(F)2Y lx 240/25RM mm2, ktorý sa vyvedie z voľnej kobky 
VN rozvádzača trafostanice 151/ts/600_Palúdzka-Bocian. Kompaktná kiosková trafostanica 
s vonkajším ovládaním je navrhnutá ako polozapustená s pôdorysným rozmerom 
2,16 x 1,9 m . Trafostanica je typová podľa STN EN 62271/202- stavebne tvorí kompaktný 
celok z dvoch monolitických častí: základová vaňa s bočnými stenami a plochá strecha.

Technické údaje stavby:
SO 09 prípojka VN a TR
Menovité napätie VN:
Menovité napätie NN:
Menovitý výkon transformátora:

3AC22kV 50Hz/IT
3/PEN AC 420/242 V 50Hz /TN-C
400 kVA
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Menovité izl. napätie VN/NN rozvádzača: 24kV/1000V 
Krytie VN/NN rozvádzača:
Krytie celej stanice:
Vonkajšie rozmery (d x v x š):

Členenie stavby na stavebné objekty :
SO 09 prípojka VN a TR

IP 65/ IP 20
IP 23D
2,16 x 1,9 x 2,35 m

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
KN-C 2099/3, KN-C 1654/1, KN-C 1654/6, KN-C 1654/9, KN-C 1654/10, KN-C 1654/11, 
KN-C 1654/20, KN-C 1646/15 (KN-E 2425/1) a KN-C 2046/2 (KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1) 
k.ú. Palúdzka sú vedené ako ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
nie je potrebný

Dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval:
Ing. Michal Borsík - komplexne architektonické a inžinierske služby

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Zmeny nesmú 
byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :
Stavba je umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 2099/3, KN-C 1654/1, KN-C 1654/6, 
KN-C 1654/9, KN-C 1654/10, KN-C 1654/11, KN-C 1654/20, KN-C 1646/15 (KN-E 
2425/1) a KN-C 2046/2 (KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1) k.ú. Palúdzka.
Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:

napojenie na inžinierske siete - bez zmeny
prístup bude zabezpečený cez existujúcu miestnu komunikáciu

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a 
ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä 
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať :
PNE 38 0800 Bezpečnostné predpisy pre energetiku.
PNE 38 0801 Prevádzka mechanizačných prostriedkov.
PNE 38 0804 Stavebnomontážne práce.
STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.
STN 34 3101 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach.
STN 34 3102 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických strojoch.
STN 34 3103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a
rozvádzačoch.
STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami 
bez elektrotechnickej kvalifikácie.
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
STN 33 2000-6-61 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Revízie. Postupy pri 
východiskovej revízii.
Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovuje 
SÚBP vo vyhláške č. 59/82Zb.
Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri príprave a vykonávaní stavebných prác 
ustanovuje SÚBP a SBU vo vyhláške č. 147/2013 Z. z.
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Požiadavky na BOZP ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z., kritériá na minimálne 
bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určuje Nariadenie vlády č. 396/2006. 
Požiadavky na odbornú spôsobilosť (kvalifikáciu) pracovníkov na činnosť na elektrických 
zariadeniach sú určené vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 50/1976 Zb. v 
znení neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V 
prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím 
lehoty výstavby ojej predĺženie.
Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia § 62 odst.l, 
písrn. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania 
povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa 
zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z 
hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hľadiska architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na 
stavbe /§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/,
- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 
ŠSD,
- na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej 
stavby,
- na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď 
sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, 
dodávateľa, stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu 
povolil, číslo a dátum stavebného povolenia,
- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných 
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, ak to 
nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu. 
Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 420 a nasl. 
Občianskeho zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencii stavebného 
úradu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, 
pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 

ZS odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu,
- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po 
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
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mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, 
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora 
energie,
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby 
(stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, 
dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :

pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných 
nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteľností, taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na 
priľahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu a jej odvodnenie.
- odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k 
zamokrovaniu susedných nehnuteľností.
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného 
zákona.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva pod č.:OU-LM-OSZP-2019/001485-002-MA zo dňa 
23.01.2019.
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia pre 
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, 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). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné 
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude 
ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod. č.: 6611830792 zo dňa 29.10.2018.
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
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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.
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 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 
zariadení.
Vytýčenie polohy SEK 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:/Avwyv.tcIekom.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
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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/EX/4144/2018/Ka zo dňa 22.10.2018.
O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je možné požiadať SPP-D 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 Cwww.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 100 m.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, pod č 4300057635 zo dňa 08.01.2019.
Výstavba distribučnej sústavy bude zabezpečená do 24 mesiacov od vydania právoplatného 
rozhodnutia stavebného úradu na realizáciu danej stavby zo strany SSD.
SSD naďalej trvá na svojom stanovisku. Pre upresnenie Vás ďalej informujeme o 
nasledovnom:

Vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia SSD potrebného na pripojenie 
Vášho odberného miesta pozostáva z nasledovných krokov:
Príprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSD pre 
vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia {nové vedenie, trafostanica a 
pod.)
Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a stavebné povolenie, prípadne 
oznámenie o drobnej stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia 
Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSD 
Spustenie do prevádzky - preberacie konanie + kolaudačné rozhodnutie.
Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení so 
žiadateľom o pripojenie
Uhradenie pripojovacieho poplatku zo strany odberateľa ( za úhradu pripojovacieho 
poplatku sa považuje pripísanie všetkých pripojovacích poplatkov na účet SSD)

LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš, pod č.: JP-VY-2018001 zo dňa 01.1.02018.
V oblasti záujmového územia dôjde k styku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet a.s. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie 
polohy sietí na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese 
imafex@imafex.sk alebo tel. čísle 0918 4152327.

IMAFEX spol. s.r.o., Litovský Mikuláš, pod č. : JK-VY-2018001 zo dňa 01.10.2018.
V oblasti záujmového územia dôjde k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o. 

Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených 
plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. 
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a 
vyznačenie polohy sietí.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe 
samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk 
alebo tel. čísle 0918 4152327.
Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo 
poškodené optické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť
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pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a 
upozorniť pracovníkov na možnú polohovú odchýlku + - 30 cm od vyznačenej polohy. 
Pri prácach v miestach výskytu sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a 
nepoužívať nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od 
vyznačenej polohy siete.
Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie 
a označenie.

v

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš , pod č. : 6455/2018/PS zo 
dňa 24.10.2018.
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

Podzemné VN vedenie podľa projektu križuje potrubia verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie. V jeho trase sa nachádzajú aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre blízke 
nehnuteľnosti.
Situáciu so zakreslením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v predmetnej 
lokalite zasielame v prílohe. Zakreslenie trás v situácii je orientačné. Trasy potrubí je 
potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903 - 
vodovod, p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia).
Križovanie potrubí žiadame realizovať v zmysle STN.
V prípade, že pri realizácii 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.
Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom realizovaného VN vedenia žiadame 
prizvať zástupcov našej spoločnosti (p. Hričák, 0905 701 932 - vodovod; p. Vyšný).
Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a 
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn 
(čitateľné pre prostredie MicroStation).

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, pod e. : MsÚ/ZPD- 
2019/01764-02/MGa zo dňa 28.01.2019.
Súhlasí s nasledujúcimi pripomienkami:

Pred uložením inžinierskej siete do telesa komunikácii je stavebník povinný, v súlade s 
§ 8 zákona č.135/1961 Zb., požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia 
na zvláštne užívanie miestnych komunikácii (tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosti 
je potrebné priložiť schválenú projektovú dokumentáciu a vyjadrenie Okresného 
dopravného inšpektorátu, OR PZ v Liptovskom Mikuláši a poprípade odsúhlasenú 
situácia dočasného dopravného značenia.
V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred 
realizáciou inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia 
vytýčiť prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné 
služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Zároveň 
požadujeme prizvanie správcu verejného osvetlenia k stavebným prácam v priestore 
uloženia verejného osvetlenia.
Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestnu komunikáciu a 
jej súčasti žiadame odsúhlasiť na Mestskom úrade, odbore životného prostredia a 
dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

7



K návrhu sa vyjadrili :
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 
23.01.2019; Stredoslovenská distrubučná, a.s., Žilina zo dňa 08.01.2019; Liptovská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 24.10.2018; Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava zo dňa 29.10.2018; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 22.10.2018; Liptov 
Net a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 01.10.2018; IMAFEX, spol.s.r.o. Liptovský Mikuláš zo 
dňa 01.10.2018; mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie 
cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 28.01.2019; 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 21.01. 
2019; Orange Slovensko a.s., Banská Bystrica zo dňa 26.10.2018; Energotel, a.s., Bratislava 
zo dňa 23.10.2018; 02 Slovakia, s.r.o. Bratislava zo dňa 12.10.2018;

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v 
zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na 
základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych 
nástupcov konania.
Stavba komunikácie môže byť kolaudovaná až po skolaudovaní dažďovej kanalizácie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené námietky.

Odôvodnenie:
Stavebník InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina v zastúpení EUB,s.r.o., 

Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš-Palúdzka podal dňa 07.02.2019 na Spoločný 
obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „SO 09 prípojka VN a TR“ na pozemku pare. č. 
KN-C 2099/3, KN-C 1654/1, KN-C 1654/6, KN-C 1654/9, KN-C 1654/10, KN-C 1654/11, 
KN-C 1654/20, KN-C 1646/15 (KN-E 2425/1) a KN-C 2046/2 (KN-E 118/2,2395/2,2425/1) 
k.ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚR a SP 
2018/4444-05/MDu zo dňa 23.07.2018.

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky dňa 13.02.2019 začatie konania a 
upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej 
lokalite dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby. Po doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a 
uplynutí stanovenej lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania 
stavebný úrad vydal v predmetnej veci stavebné povolenie.

V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania.
Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. 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 v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63 a § 64 stavebného 
zákona a § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutočnením (ani budúcim 
užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 
ohrozené záujmy účastníkov konania. . Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené §
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43d a 43e a § 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 
453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia.

Umiestnenie stavby a realizácia stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými 
požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že jej 
realizácia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 
60 písm. „ g “ods. 1: 100,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Vlastníctvo preukázané : listom vlastníctva č. 5714 k. ú. Liptovský Mikuláš, č. 5198 k. ú. 
Liptovský Mikuláš, č. 2990 k. ú. Liptovský Mikuláš , č. 4401 k. ú. Liptovský Mikuláš, , 
zmluva o zriadení vecného bremena č. 224/2018/Práv. na uloženie inžinierskych sietí medzi 
mestom Liptovský Mikuláš a InDevel, s.r.o. zo dňa 29.03.2018, nájomná zmluva č. 
223/2018/Práv. medzi mestom Liptovský Mikuláš a InDevel, s.r.o. zo dňa 29.03.2018;

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

možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podaním 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.

w
Ing. Ján[)Bl|cháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v 
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené iným spôsobom 
spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na 
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Posledný deň 15 dňovej lehoty je 
dňom doručenia.
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Doručuje sa
Účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú 
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám môžu byť konaním priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 
ods. 2 stavebného zákona tak, že toto rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu a na internetovej stránke.

Na vedomie
InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina, v zastúpení EUB,s.r.o., Priehradná 
1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš-Palúdzka
Mesto Liptovský Mikuláš - oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev , Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ŠSOH, Yrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zvesené dňa:Vyvesené v mieste stavby dňa:
1 5 03 2019 3 0 03 2019 

1 5 03 2019
Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

dňa:Oznámené na webovej stránke mesta

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD

ý MIKULÁŠ031 42 Lll
0-2
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/ d LEGENDA:o

EXIST PODZEMNE VN VEDENIE
NOVE PODZEMNE VN VEDENIE
EXIST NADZEMNÉ NN VEDENIE
EXIST PODZEMNE NN VEDENIE
OCHRANNE PÁSMO VNK
PLYN - VYTYCENE
KANALIZACIA - INFROMATIVNE
VODA - VYTYCENE
TELEKOM - INFORMATÍVNE
IMAFEX - INFORMATÍVNE
NOVY ZVODIC PREPATIA VN
NOVA VYSTRAZNA TABUĽKA
EXIST TRAFOSTANICA MUROVANÁ
NOVA TRAFOSTANICA KIOSKOVÁ
EXIST STĹP NN BETONOVY
EXIST SKRIŇA PRIS1673/)
EXIST SKRIŇA VRIS
STĹP - VEREJNE OSVETLENIE
STĹP - DOPRAVNÁ ZNAČKA

Ochrana pred dolykom živých casli STN EN 61936-1 
ochrana krytom
ochrana zahranou

PRED REALIZÁCIOU VYTYCIT VŠETKY IS !!'ochrana umiestnením mimo dosahu

Ochrana pred dotykom neživých časti STN EN 61936-1
Ochrana uzemnenim STN EN 50522

exist RIS c.32 exist. RIS c.3r

O

16BO/2

■•'••'.-'.v.:;.-.-.:-'"

oxisl VRIS

Ing. Michal BorsikZODP.PROJ.

O eub , s.r.o. VYPRACOVAL Ing. Peter Kubektiem. JB 9/3—' —__ energia úsporne a bezpečne KONTROLOVAL Ing. Tomas Slotka

O STAVEBNÍK inDEVEL. s.r.o. Jesenského 1089/11, ŽilinaTS-kioskova
2099/142 - 1 x EEM-MKP 800 01/2019STAVBA DATUM

TR 400 kVA A3Obchodne conlrum Paludzka - Upi. Mikuláš FORMAT

3x CTS 630A 24kV/95-240 ELSO 09 - VN vedenia káblové PROFESIA
3x CTKSA 24kV-10kA PS 01 - Trafostanice murovane
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