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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Ul. Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo : SP 2015/03850-003/Le V L. Mikuláši dňa 21.9.2015 

Doložka právoplatnosti: 

Ing. Porubenová Slavomíra bytom Pišúta 457/26, Liptovský Mikuláš zastúpená EUB s. r. o. so 
sídlom Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš 
- žiadosť o stavebné povolenie stavby Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Přeložka NNK a 
VNK na pozemkoch v pare. č. KN-C 29/2, 29/31 a 29/35 a konania o povolení odstránenia časti 
stavby NNK a VNK na pozemkoch v pare. č. KN-C 29/31, 29/10, 17/1, 20/2, 20/4, 23/2, 29/2 
v k. ú. Liptovský Mikuláš 

ROZHODNUTIE 
/V erejná vyhláška/ 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podFa § 117 zákona č. 50/1976Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov a § 5 
písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 
bývanie, prerokovala žiadosť stavebníka Ing. Porubenová Slavomíra bytom Pišúta 457/26, 
Liptovský Mikuláš zastúpená EUB s. r. o. so sídlom Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Přeložka NNK a 
VNK na pozemkoch v pare. č. KN-C 29/2, 29/31 a 29/35 a odstránenie časti stavby NNK a 
VNK na pozemkoch v pare. č. KN-C 29/31, 29/10, 17/1, 20/2, 20/4, 23/2, 29/2 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš po preskúmaní žiadosti podťa § 62 a 88 ods. 3 stavebného zákona rozhodla takto : 

Stavba Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Přeložka NNK a VNK na pozemkoch v pare. č. 
KN-C 29/2, 29/31 a 29/35 sa podťa § 66 stavebného zákona 

p o v o l u j e  

a odstránenia časti stavby NNK a VNK na pozemkoch v pare. č. KN-C 29/31, 29/10,17/1, 20/2, 
20/4, 23/2, 29/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš 

p o v o 1' u j e. 

Druh a účel stavby alebo jej změny : 
VN rozvody: Z existujúcej trafostanice (151 /ts/610 Dom kultúry) sa vyvedie nové podzemná VN 
káblové vedenie typu 3x 22-AXEKVC(AR)E 1x240/25 RM o celkovej dížke 65m. Povodně VN 
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káblové vedeme, nachádzajúce sa na pozemkoch pare. č. KN-C 29/35, KN-C 29/2, KN-C 23/2, 
KN- C"20/2, KN-C: 17/1, KN-C 29/10 a KN-C 29/31 sa zdemontuje Na parcele KNC 29/35 sa pri 
montáži využije trasa existujúceho demontovaného vedenia. Na pozemku pare. č. KN-C 29/2 dojde 
k rozrezaniu existujúceho VN vedenia typu 22-ANKTOYPV 3 x 240. Pomocou hybridnej spojky 
TRAJ 24/1 x 120 - 240 - 3HL sa existujúci kábel spojí s novým podzemným VN káblovým 
vedením typu 3x 22-AXEKVC(AR)E 1x240/25 RM. V existujúcej trafostanici sa VN káblové 
vedenie 3x 22-AXEKVC(AR)E 1x240/25 RM mm2 připoj a pomocou vnútorných káblových 
koncoviek RAYCHEM POLT 24D/1XI.VN s adaptérom CTS 630A 24kV/95-240/EGA 
Uloženie káblu v teréne bude v chráničke FSX-PEG 160/6, na ktorej bude uložený krycí návin z 
HDPE. 
NN rozvody: Z existujúcej trafostanice (15 l/ts/610 Dom kultúry) sa vyvedú dva nové podzemné N 
káblové vedenia AYKY-J 3x240+120 SM o celkovej dížke 70 metrov pre každý vodič. Na 
pozemku pare. č. KN-C 29/35 sa pri montáži využije trasa existujúcich vedení. Káble existujúceho 
NN vedenia, nachádzajúce sa na pozemkoch pare. č. KN-C 29/35, KN-C 29/2, KN-C- 23/2, KN-C 
20/2, KN-C 17/ KN-C 29/10 a KN-C. 29/31 sa zdemontujú. Na pozemku pare. č. KN-C 29/2 dojde 
k rozrezaniu existujúceho NN vedenia typu AYKY-J 3x240+120 SM do ktorého sa zaslučkuje 
kábel typu AYKY-J 3x240+120 SM pomoou univerzálnych spojok SVCZ 185-240. Od spojky sa 
využije existujúci kábel AYKY-J 3x240+120 S smerom na pozemok pare. č. KNC- 29/31, kde 
opáť dojde k rozrezaniu kábla. Na tento účel bude musieť b odobratá zámková dlažba. V tomto 
bode bude taktiež rozřezaný druhý existujúci kábel AYKY 3x240+120 SM a oba budú připojené na 
nové podzemné káblové vedenie AYKY-J 3x240+120 SM pomocou spojok typu SVCZ 185-240, 
Nové podzemné vedenie typu AYKY-J 3x240+120 SM, každý o celkovej dížke 1 m, sa napojí do 
novej rozpojovacej skrine typu PRIS 3 DIN00 W 2/2 P2 IP 2x. 
NN zemné vedenia budú v celej dížke uložené v chráničkách FSX-PEG 0 110/6. 
Uzemnenie: Z rozpojovacej skrine PRIS 3 sa do káblovej ryhy pre NN kábel uloží zemný pás 
FeZn 30x4mm o celkovej dížke přibližné 20 metrov. 

1. Závazné podmienky uskutočnenia, odstránenia a užívania stavby : 
a) ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbě a užívaní stavby, na komplexnost' stavby 
- stavba sa musí uskutočniť v súlade s overeným projektom, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia; 
případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu. 
Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné zabezpečit' vytýčenie dotknutých inžinierskych 
stavieb v zmysle platných stanovísk. Vykonávat' činnosti v ochranných pásmach je možné 
len so súhlasom prevádzkovatePa resp. pod dohPadom pověřeného pracovníka 
prevádzkovatďa. 
Stavenisko musí 
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osob na miesta, kde móže dójsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia a to aj připadne úplným ohradením 
- byť označené ako stavenisko s uvedením potřebných údajov o stavbě a účastníkoch výstavby a 
označenie musí byť chráněné pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitatefné a 
ponechané na mieste do kolaudácie stavby 
- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej ( alebo účelovej ) komunikácie na přísun stavebných 
výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a stavebnými prácami nesmie byť obmedzovaný 
pohyb po prifahlej komunikácií 
- umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov 
- umožňovat' bezpečný pohyb osob vykonávajúcich stavebné práce 
- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu 
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podfa osobitných 
predpisov. 
Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia overená 
stavebným úradom, potřebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohfadu. 
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V případe, že sa na povoFované stavenisko vzťahuje nariadenie vlády č. 510/2001 Z.z. musí 
vyhovovat' minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v ňom stanoveným. 
Ale sa podfa osobitného právneho předpisu vyžaduje na vykonáváme určitých stavebných prác 
odborná kvalifikácia a zdravotná spósobilosť, móže ich vykonávat' iba fyzická osoba, ktorá má 
požadovaná kvalifikáciu a zdravotná spósobilosť 
Vyžaduje sa splnenie ohlasovacej povinnosti závad na stavbě, ktoré ohrozujá bezpečnost' a zdravie. 
Stavebník je v případe nepředvídaného archeologického nálezu povinný dodržať povinnosti 
v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona. 
b) ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom 
chráněných záujmov účastníkov konania 
Začiatok vstupu na pozemok za účelom realizácie stavby je nutné vlastníkovi pozemku 
oznámit' písomne min. 7 pracovných dní dopředu. 
Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu susedných nehnutel'ností pred poškodením. V případe 
poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, připadne vzniknutá škodu nahradit' podFa 
platných predpisov. 
Stavebník je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby. Ku kolaudácií 
stavby je stavebník povinný předložit' doklad o spósobe nakladania so stavebným odpadom 
a stavebnou suťou. 
Dokončená stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného 
rozhodnutia. 
c) dodržania všeobecných technických predpisov na výstavbu, technických noriem, na 
přístup a užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
- pri uskutečňovaní stavby třeba dodržiavať předpisy týkajáce stavebných a technických 
požiadaviek na stavby, technické zariadenia stavby ážitkové vlastnosti stavby a to najma požiarnej 
bezpečnosti stavby, předpisy hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia 
- vyhl. č. 324/90Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o 
ochranu zdravia osob na stavenisku, 
- pri stavbě budá dodržané příslušné technické normy 
d) na lehotu dokončenie a odstránenia stavby 
Stavba bude dokončená najneskór do 2 rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia 
V případe nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať o predíženie 
lehoty výstavby pred jej uplynutím. Stavba bude odstránená najneskór do 2 rokov odo dňa 
právoplatnosti tohto rozhodnutia 
e) požiadavky uplatněné obcou a dotknutými orgánmi a to najma : 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH 
- pri kolaudácii stavby budá předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
- s odpadmi, ktoré budá vznikat' počas realizácie stavby, sa bude nakladať v sálade so 
zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov v 
znění neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou 
projektovou dokumentáciou. 
-odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať len oprávnenej osobě v 
zmysle „ zákona o odpadoch " pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie ( zberné suroviny, 
mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov ) pred zneškodněním ( skládka 
odpadov). 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ŠSOPaKaŽP 
- případný nevyhnutný výrub dřevin je nutné riešiť v zmysle § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochraně prírody a krajiny v zn. n. p. 
Slovák Telecom Bratislava - existujúce zariadenia sá chráněné ochranným pásmom a zároveň je 
potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 o ochraně proti rušeniu 
- pri akýchkoťvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia je stavebník 
povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia 
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- pred začatím zemných prác zabezpečit' vytýčenie avyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu 
- preukázatePne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou polohou PTZ 
a upozornit' ich na možnú polohová odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu a na nutnost' používania vhodného pracovného náradia vo vzdialenosti 
min. 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m ) na každá stranu od vyznačenej polohy PTZ 
- zhutnit' zeminu pod káblami pred jeho zakrytím 
- bezodkladné oznámit' každé poškodenie PTZ 
- overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami 
- v případe premiestnenia telekomunikačného zariadenia je potřebné vypracovat' projektová 
dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie je potřebné podať osobitne 
- podmienky ochrany TKZ budá doplněné pri vytýčení 
- oznámit' ukončeme prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dóvodu kontroly 
- odsáhlasiť zvýšenie alebo zníženie krytia telefónnych káblov 
- dodržať platné předpisy podFa STN 73 6005 pre priestorová ápravu vedení. V textovej časti 
vykonávajáceho projektu musí byť podmienka zákazu zriaďovania skládok materiálu 
a zriaďovania stavebných vzorov počas výstavby na existujácich podzemných kábloch 
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných zariadení 
- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom na základe objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia 
- v případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek dóvodov 
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce 
a požiadať o nové vyjadrenie 
- žiadatel' je povinný vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateťov ostatných zariadení 
umiestnených v ázemí 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina - přeložku VNK a NNK vedenia v 
majetku SSE-D, a. s. je potřebné zabezpečit'v, spolupráci .s SSE-D, a. s. v zmysle zákona č. 
251/2012 " Přeložka elektroenergetického rozvodného zariadenia ", v lctorom sa uvádza: 
-náklady na přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradit' ten, kto 
potřebu přeložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potřebu přeložky vyvolal, nedohodná inak. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného 
zariadenia sa přeložkou nemení. 
-přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia na áčely tohto zákona je premiestnenie 
niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo změna jeho trasy. 
- SSE-D, a. s. ako majitel' energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spósobu, 
termínu přeložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané 
minimálně 60 dní pred plánovaným termínom přeložky. V případe, že k tomuto schváleniu -. 
nedojde, SSE-D, a. s. nesáhlasí s realizáciou přeložky energetického zariadenia. 
-realizáciu preložiek zariadenia SSE sa zabezpečuje výhradně cez spoločnosť EEM, a. s. Žilina 
(príp. cez SSE, a. s. Žilina). 
-pri kolaudácii stavby doplnit' geodetické zameranie stavby tak, aby poloha navrhovaného 
elektrického zariadenia bola zameraná v sáradnicovom systéme S-JTSK a v triede přesnosti 3. 
Dodávka musí obsahovat' příslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej 
áčelovej mapy pre jednoznačná identifikáciu polohy vedenia v teréne. Zamerania žiadame 
spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, -
ktorý je načítatefný v grafickom editore Microstation PC a výpis sáradníc v textovom sábore 
*.TXT.' 
- pred realizáciou stavby je potřebné spojit' sa s projekt manažérom 
-v zmysle Zák. č. 251/2012 Z. z., § 43 dodržať ochranné pásmo příslušného zariadenia 
elektrizačnej sástavy: 
pre vodiče bez izolácie od 1 do 35 kV vrátane - lOm od zvislice krajných vodičov na obe strany 
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pre vodiče so základnou izoláciou od 1 do 35 lcV vrátane - 4 m od zvislice krajných vodičov na 
obe strany 
pre závěsné káblové vedenie od 1 do 35 kV vrátane -1 m od zvislice krajných káblov na obe strany 
pre vonkajšie podzemně elektrické vedenie do 110 kV vrátane - 1 m od zvislice krajných káblov na 
obe strany 
ostatné případy a podmienky riešiť podl'a platnej legislativy 
V ochrannom pásme je zakázané: 
zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, - vysádzať a pěstovat' trvalé porasty - uskladňovat' 1'ahko 
horfavé alebo výbušné látky. 
vykonávat' činnosti ohrozujúce bezpečnost' osob a majetku, 
vykonávat' činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnost' a spoPahlivosť prevádzky sústavy, 
ostatné případy a podmienky riešiť podPa platnej legislativy 
Výnimky z ochranných pásiem móže v odóvodnených prípadoch povolit' stavebný úrad, na základe 
stanoviska prevádzkovatel'a distribučnej sústavy. . 
-pred zahájením prác je bezpodmienečne potřebné v dostatočnom časovom předstihu (min. 40 dní 
vopred) požiadať SSE a. s. příslušné pracovisko o vytýčenie inžinierskych sietí v správě SSE-D, a. 
s.. Tito pracovníci SSE a. s. budú přizvaní aj ku kontrole samotnej pokládky káblových vedení v 
správě SSE-D. a. s. a odsúhlasenie potvrdia zápisom do stavebného denníka. 
- zamestnávatel' vykonávajúci montážně, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby 
a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávatePom prác, zabezpečenie a vybavenie 
pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa móžu začat' až vtedy, keď je pracovisko náležité 
zabezpečené a vybavené. Pred zahájením prác bude stavebník poučený pracovníkmi SSE a. s. o 
spósobe a podmienkach realizácie na, a v blízkosti energetických zariadení v správě SSE-D, a. s. 
- bezpečnost' práce a zaistenie pracoviska musí byť vykonané pre konkrétné činnosti a práce v 
zmysle STN 34 3100, STN 34 3101 a PNE 33 2130. V zmysle zákona 124/2006 Z. z. musia byť 
posúdené riziká a zostatkové riziká, ktoré třeba s plnou vážnosťou brať na zřetel' počas celej 
výstavby. , Pokial' nebudú splněné podmienky týchto ustanovení, žiadna fyzická alebo 
právnická osoba nesmie vykonávat' činnosti a práce na zariadeniach vo vlastníctve SSE-D, a. s. bez 
písomného súhlasu vlastníka a prevádzkovatefa distribučnej sústavy (SSE-D. a. s.). 
-přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia podfa zákona o energetike je možné 
vykonat' len zo súhlasom vlastníka tohto zariadenia a na náklady žiadatefa, pokial' sa nedohodne 
inak. 
- elektrický přívod od určeného odovzdávacieho miesta z distribučnej sústavy po elektromerovú 
rozvodnicu ( vrátane ) si buduje stavebník na vlastné náklady. - Projektová dokumentácia musí byť 
navrhnutá s ohfadom na požadovaný příkon odběrného miesta, a v plnej miere za ňu zodpovedá 
projektant. 
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami, normami. 
Ak je to potřebné, bude overená příslušným Stavebným úradom a na TI. 
- práce v zmysle PD na elektrickom zariadení smie realizovat' odborné spósobilá osoba v zmysle 
Vyhl. 508/2009 Z. z.. Stavba nesmie mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a musí byť 
realizovaná v súlade so zákonom 223/2001 Z. z. a jeho doplnkov. 
- SSE-D. a. s. si v případe extemého dodávatefa vyhradzuje právo použitia jednotlivých 
konštrukčných prvkov a celkov od iných výrobcov, pri dodržaní druhu prvkov a celkov, podfa 
platného „ Katalogu funkčných celkov a prvkov v SSE, a. s. " v čase realizácie na základe 
rozhodnutia výberovej komisie. 
- odsúhlasená menovitá prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je jednoznačné 
zadefinovaná vo vyjádření, a hlavný istič je odsúhlasený s prúdovou charakteristikou typu B. 
- rozdelenie sústavy TN-C na TN-S riešiť mimo plombovanej časti elektroměrových rozvádzačov 
(ďalej ER). 
- meranie elektrickej energie riešiť v samostatnom elektromerovom rozvádzači ( ER ), ktorý sa 
musí umiestniť na verejne přístupné miesto na hranicu s veřejným pozemkom napr. v oplotení. 
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Elektroměrový rozvádzač pripraviť na montáž HDO. Před. ER musí, byť rovný voFný priestor 
aspoň 800 mm a jeho spodný okraj musí byť vo výške min. 600 mm nad upraveným terénom. Pri 
osádzaní ER vedFa jestvujúceho podpěrného bodu je potřebné dodržať vzdialenosť min. 2m, a 
respektovat' jestvujúce energetické zariadenie, nepoškodzovať celistvost' uzemnení apod.. 
Zasahovat' do elektrickej přípojky móže vlastník elektrickej přípojky len so súhlasom 
prevádzkovateFa distribučnej sústavy. 
Ku priznaniu príslušnej sadzby s potřebou blokovania spotrebičov pre elektrické vykurovanie 
musia byť splněné obchodné podmienky v zmysle platného cenníka v čase , žiadosti připojenia 
elektrického vykurovania. Vo všeobecnosti je odběratel' elektřiny povinný splňať technické 
podmienky a obchodné podmienky připoj enia k sústave. Montáž určeného meradla zabezpečuje 
prevádzkovatel' distribučnej sústavy. 
- připojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej energie 
v neprospěch ostatných odberateFov, inak móže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z., dodávatel' 
elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektrickej energie. 
- pred připojením odběrného miesta musí byť s odberateFom uzavretá Zmluva o- připojení, v lctorej 
bude stanovený připojovací poplatok 
K zmluve o připojení je potřebné předložit': 
žiadosť na predpísanom tlačive 
list vlastníctva (resp. súhlas vlastníka pozemku). 
- v případe dodania PD zabezpečenej dodávateFsky cudzou organizáciou a v případe, ale ide v 
zmysle zákona 251/2012 Z. z. o distribučnú sústavu, SSE-D, a. s. si vyhradzuje právo na určenie 
spósobu a podmienok realizácie předmětného diela na oddelení Projektového manažmentu. SSE, a. 
s. upozorňuje, že Vami spracovaná projektová - dokumentácia musí byť v súlade so Standardom 
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potřeby SSE-D, a. s. ktorý je uvedený na 
internetovej stránke SSE-D, a. s. Za technická parametrizáciu v rámci projektovej dokumentácie, a 
možnost' realizácie energetického diela podFa nej v plnej miere zodpovedá spracovatel' projektovej 
dokumentácie zodpovědný projektant. 
-pri kolaudácii stavby doplnit' geodetické zameranie stavby tak, aby poloha navrhovaného 
elektrického zariadenia bola zameraná v súradnicovom systéme S-JTSK a v triede přesnosti 3. 
Dodávka musí obsahovat' příslušné zamerania elektrického ' zariadenia a podkladovej vektorovej 
účelovej mapy pre jednoznačná identifikáciu 
polohy vedenia v teréne. Zamerania žiadame spracovať vo vektorovom formáte *.DGN. ktorý je 
načítateFný v grafíckom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT. 
-stavba bude realizovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami STN 
-příklady fmancovania jednotlivých spósobov napoj enia a postupy pri připojovaní sú uvedené na 
www.sse-d.sk. 
-vyjadrenie pre stavebné povolenie je platné 2 roky. 
-vyjadrenie pre elektrické vykurovanie je platné 1 rok. 
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás SSE, a. s. prosí o uvádzanie ich značky, resp. 
priloženie fotokopie ich vyjadrenia. Ich vyjadrenie móže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, 
resp. stavebného povolenia. 
Krajský pamiatkový úrad Žilina - termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s předmětnou 
stavbou písomne ohlásit' najmenej 5 dní vopred. Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý 
vykoná odborný dohFad stavby formou obhliadky jej výkopov z hFadiska výskytu možných 
archeologických nálezov. 
- ak počas stavebných prác dojde k akémukoFvek 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 
okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po 
nájdení a ponechat' ho bez změny až do , obhliadky krajským pamiatkovým úradom. • 

http://www.sse-d.sk
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Stredoslovenský plynárenský priemysel Distribúcia, a. s. Bratislava - pred realizáciou 
výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. o 
presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky 
adresovanej na SPP-distribúcia, a. s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina zabezpečí po 
vzájomnej dohodě vytýčenie pracovník SPP- distribúcia, a. s. 
- v záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a. s. od 
01.04.2011 bezplatné vykonává prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby ktoré 
rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dížku 100 m. 
- dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podl'a TPP 702 
01, TPP 702 02 a zákona č. 251/2012 Z. z., § 79 a § 80. 
- zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a přípoj ok realizovat' ručně min. 1,5 m na každú 
stranu od plynovodu a přípoj ok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení. Pri použití 
přetlaku musí byť počas zhotovenia přetlaku odkrytý plynovod' tak, aby nemohlo doj sť pri 
náhodnej zmene směru pretláčania k poškodeniu plynovodu. 
- pri obnažení, křižovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše 
zariadenia, je povinnost' oznámit' tieto práce SPP - distribúcia, a. s. najmenej 3 dni vopred aby bolo 
možné vykonat' kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypáním či nedošlo k poškodeniu našich 
sieti. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam. 
- investor zodpovedá za škody na PZ spósobené nesplněním vyššie uvedených povinností vrátane 
zodpovědnosti za škodu za zemný plyn ktorý unikol v dósledku poškodenia PZ. V případe 
poškodenia alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu vykonávaných prác, budú 
tieto na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP - distribúcia, a. s. 
- pri realizácii dodržať min. vzdialenosti podťa ustanovení STN 73 6005. 
- v případe križovania el. přípojky a plynového potrubia požadujeme dodržať vzdialenosť medzi 
povrchmi sieti min. 0,2 metra a kábel musí byť uložený v chráničke s presahujúcej plynovod 1,0 m 
na každú stranu. 
- v súbehu el. kábla a plynovodu dodržať vzdialenosť 0,6 metra medzi povrchmi sieti. 
TUV B. Bystrica - dodržať vyhlášku č. 508/2009 Z. z. v znění neskorších predpisov a předpisy 
a technické normy v nej uvedené 
- zariadenie móže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky 
í)na oznámenie měna (názvu) a adresy (sídla) zhotovitePa stavby 
Stavba bude realizovaná dodávateFsky a stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia 
výběrového konania oznámit' identifikačně údaje dodávateťa stavby. 
f) na vytýčenie stavby 
Pred začatím stavby alebo jej změny musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavieb fyzickou alebo 
právnickou osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti a autorizačně 
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a 
kartografom. 
g) povinnost' použitia vhodných stavebných výrobkov 
Na uskutočnenie stavby možno použit' len stavebné výrobky, ktoré sú podťa zákona č. 90/1998 Z. 
z. o stavebných výrobkoch v znění neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbě 
h) povinnost' na oznámit' začatie stavby 
Stavebník má v zmysle § 66 odst.2 písm. h) stavebného zákona povinnost' oznámit' stavebnému 
úřadu začatie stavby do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : Námietkam Hološa Tomáša bytom 
Smrečany 21 vo veci umiestnenia káblového vedenia uvedenia pozemku do póvodného stavu 

s a  v y h o v u j e .  
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Odóvodnenie : 
Stavebný úrad dostal od 25.6.2015 žiadosť o stavebné povolenie stavby Liptovský Mikuláš -

Za synagógou - Přeložka NNK a VNK na pozemkoch v pare. č. KN-C 29/2, 29/31 a 29/35 a 
odstránenie časti stavby NNK a VNK na pozemkoch v pare. č. KN-C 29/31, 29/10, 17/1, 20/2, 
20/4, 23/2, 29/2. Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie č. URaSP 2015-
01258/03-BR zo dňa 12.5.2015. 

Vlastnické alebo iné právo, súhlas vlastníka k pozemku 
Stavba, bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C Liptovský Mikuláš - Za synagógou -
Přeložka NNK a VNK na pozemkoch v pare. č. KN-C 29/2, 29/31 a 29/35 v zastavanom území 
v pamiatkovej zóne města Liptovský Mikuláš. Pozemok pare. č. KN-C 29/2 je vo vlastníctve 
města Liptovský Mikuláš, s ktorým stavebníčka uzavřela zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
věcného břemena zo dňa 24.6.2015. Pozemok pare. č. KN-C 29/31 je vo spoluvlastníctve 
stavebníčky aMgr. Moravčíkovej Veroniky bytom Ul. l.mája 2044/180 Liptovský Mikuláš, 
pričom spoluvlastnicky pozemku splnomocnila stavebníčku, ktorá splnomocnila svojho 
splnomocného zástupea na zastupovanie v predmetnom konaní a tento udělila súhlas dňa 
10.8.2015. Na pozemku pare. č. KN-C 29/35 je uložený kábel, ktorý bude demontovaný a na jeho 
miesto sa uloží povoPovaný kábel, pričom vlastník pozemku Hološ Tomáš bytom Smrečany 21 
súhlasil s realizáciou stavby dňa 2.4.2015. Pozemky boli doteraz využívané ako zastavané plochy 
a nádvoria. 

Okruh účastníkov konania 
Pri stanovovaní okruhu účastníkov stavebného konania vychádzal stavebný úrad z ust. § 59 
stavebného zákona - v konaní skúmal či móžu byť priamo dotknuté vlastnické alebo iné práva 
vlastníkov pozemkov a stavieb na nich, včetne pozemkov susedných a stavieb na nich. V zmysle § 
139 ods. 2 stavebného zákona sa pod pojmom susedné pozemky a stavby na nich", rozumejú 
pozemky, ktoré majů spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správného konania podPa 
tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Pod pojmom "susedná stavba", sa rozumie aj stavba 
na takom pozemku, ktorý nemá sice spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podPa tohto 
zákona ide, ale jej užívanie móže byť navrhovanou stavbou dotknuté. Do okruhu účastníkov 
konania bola zaradený stavebník a vlastníci susedných pozemkov a stavieb a subjekty, ktoré 
majů k susedným pozemkom či stavbám iné právo za podmienky, že tieto práva móžu 
rozhodnutím priamo dotknuté. Po posúdení všetkých ku konaniu doložených podkladov dospěl 
stavebný úrad k závěru, že by mohli byť priamo dotknuté vlastnické alebo iná práva priamo 
dotknutých vlastníkov pozemkov, kde sa stavba umiestňuje alebo odstraňuje. 
Dalej účastníkmi stavebného konania sú osoba vykonávajúca projektant v časti, ktorá sa týlca 
projektu stavby. 

Stavebné konanie 
Stavebný úrad oznámil účastníkom konania začatie stavebného konania a súčasne upustil od 
ústného pojednávania. Súčasne účastníkov konania upozornil, že svoje námietky a pripomienky 
móžu uplatnit' najneskór v stanovenej lehote, inak že sa na ne neprihliadne. 

Vyhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záujmami 
V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najma, 
a) či dokumentácia spíňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky 
územného rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spíňa požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov, predovšetkým ochrany 
životného prostredia, ochrany zdravia a života l'udí, a či zodpovedá všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi 
c) či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potřebného na riadne užívanie, 
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d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávněná na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude 
uskutečňovat' stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby 
stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotovitel' stavby bude určený vo 
výberovom konaní, stavebník oznámi zhotovitefa stavby stavebnému úřadu do pátnástich dní po 
skončení výběrového konania, 
e) či nová budova alebo významné obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, 
funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných 
konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnovitelných 
zdroj och energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov 

a) Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a 
schválený územný plán obce schválený městským zastupiteFstvom pod č. 7/2010/VZN dňa 
16.12.2010. Funkčné využitie plochy vyjadřuje možnost' umiestnenia stavieb a využitia územia, 
ktoré zodpovedá jednotlivým urbanistickým fúnkciám ( účelu využití území ) v urbanistickom 
bloku. Záměr je umiesťovaný na funkčnej ploché zmiešané územie městského centra, kde medzi 
přípustné využitie sú zaradené zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia. 
Pre túto funkčnú plochu boli územnoplánovacou dokumentáciou stanovené regulativy 
priestorového usporiadania ako sú koeficient zastavanosti urbanistického bloku 80%, maximálna 
výška zástavby urbanistického bloku 3 nadzemných podlaží, ktoré sú splněné. 
b) Návrh na vydanie stavebného povolenia bol následne posudzovaný s požiadavkami stavebného 
zákona a jeho vykonávajúcich právnych predpisov a to najma vo vázbe na všeobecné technické 
požiadavky. Pri posudzovaní týchto požiadaviek stavebný úrad vychádza zo žiadosti a najma 
z predloženej projektovej dokumentácie. Projektanti ako osoby s příslušným odborným vzděláním 
resp. oprávněním sú v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovědní za správnost' a úplnost' 
vypracovania dokumentácie stavby aaj za jej realizovatelnost'. Spracovatelia projektovej 
dokumentácie sú teda viazaní zákonmi a ďalšími všeobecne závaznými právnymi predpismi a sú 
povinní dbať, aby vytvořené diela nepoškodzovali 1'udské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a 
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi. Stavebný úrad preto preskúmal či projektová 
dokumentácia bola spracovaná oprávněnými osobami. Projektovú dokumentáciu spracoval : 
Ing. Michal Borsík autorizovaný stavebný inžinier v kategorií technické, technologické 
a energetické vybavenia stavieb, 

Stavebný úrad postupuje vo vzájomnej súčinnosti s dotknutými orgánmi nakoFko požiadavky 
osobitných právnych predpisov sú povinné skúmať orgány verejnej správy, ktoré sú správnými 
orgánmi chrániacim zložky životného prostredia a iné osobitné záujmy. Tieto posudzujú podklady 
rozhodnutia aj z hFadiska, či negativné účinky stavby a jej zariadenia nepřekračujú limity 
stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy chránia. Požiadavky na verejnú dopravnú a 
technickú infraštruktúru riešili vlastníci sietí a zariadení technického vybavenia územia. Předložené 
stanoviská dotknutých orgánov nie sú zamietavé. Dotknuté orgány vydávajú pre postupy podFa 
stavebného zákona stanoviská, ktoré sú závazným podkladom pre potřeby správných konaní podFa 
stavebného zákona. Stanoviská, ktoré uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a 
požiadavky z nich vyplývajúce boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu 
stavby. 

K stavbě sa vyjádřili : 
- Okresný úrad L.Mikuláš, Odbor SoŽP, úsek ŠSOH č. OÚ-LM-OSZP-2015/001637-002/LŠ zo 
dňa 
09.02.2015 
-Okresný úrad L. Mikuláš, Odbor SaŽP, úsek ŠVS. č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2015/001634-002/Li 
zo dňa 12.02.2015 
- Okr. úrad L.Mikuláš, OdborSoŽP, úsekŠSOPaK č. OU-LM-OSZP-2015/1632-0027VIT zo dňa 
16.02.2015 



10 

- Okresné riaditePstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. ORHZ-
LM1-114/2015 zo dfía 10.02.2015 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4600014605 zo dňa 06.05.2015 
- Slovák Telekom, a. s. pod č. 6611502847 zo dňa 13.02.2015 
- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši pod č. 2015/00592-
02/137-MUDr. Hudák zo dňa 20.04.2015 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina č. KPUZA-2015/7956-2/20481/FUR zo dňa 30.03.2015 
-Město Liptovský Mikuláš, ÚHA č. UHA 2015/00624-02-Bc zo dňa 30.02.2015 
- Město L. Mikuláš od.ŽPDaVP,Útvar CDPICaVP Č.ŽPD-2015/00636-002/POR zo dňal 0.02.2015 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 502/2015/MH zo dňa 06.02.2015 
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pod č. TD/131/ZA/AŠ/2015 zo dňa 10.02.2015 
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o. zo dňa 29.01.2015 
- Energotel a.s., pod č. ET/MM15/89 zo dňa 03.02.2015 
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, odd. telek. služieb zo dňa 13.04.2015 
-Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku č. ASMdpS-1-762/2014 zo dňa 17.07.2014 
- Telefónica Slovakia, s.r.o. zo dňa 04.02.2015 
- LMT, a. s. pod č. LMT 2015/23-JT zo dňa 08.04.2015 
- Orange Slovensko, a. s. pod č. BB -0218/2015 zo dňa 10.02.2015 
- TUV B. Bystrica osvědčením č. 1366/30/15/ET/OS/DPK zo dňa 22.6.2015 

Stavebný úrad posudzoval či předložená projektová dokumentácia má obsahové náležitosti určené 
vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Táto 
vykonávacia vyhláška k stavebnému zákonu stanovuje obsah návrhov na vydanie rozhodnutí podfa 
stavebného zákona a rozsah a obsah dokumentácie, ktorú k nim třeba přiložit'. V navrhnutom 
riešení stavby je nutné preukázať splnenie náležitostí z hl'adiska dodržania příslušných 
všeobecných požiadaviek na výstavbu a pod.. Podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu, ktorými sú požiadavky na územnotechnické riešenie' výstavby, 
požiadavky na stavebnotechnické riešenie stavby a požiadavky na účelové riešenie stavby 
stanovuje vyhláška č. 532/2002 Z. z.. 

c) Stavba nevyžaduje budovanie podmieňujúcich stavieb technického vybavenia územia. 

d) pokial' v čase stavebného konania ešte nie je známy zhotovitel' stavby, pretože jeho výběr sa 
uskutoční buď podPa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo podťa Obchodného 
zákonníka ( obchodná veřejná súťaž ), stavebný úrad stavbu povolí s podmiehkou, že stavebník mu 
zhotoviteFa oznámi do 15 dní od ukončenia výběrového konania 

e) Postupy a opatrenia sa v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. Z. o energetickej 
hospodárnosti budov v znění neskorších predpisov vzťahujú na výlučné na budovy a preto sa 
tepelnotechnické posúdenie stavby nevyžadovalo. 

Posúdenie vyjádření účastníkov konania a ich námietok 
Hološ Tomáš bytom Smrečany 21 uplatnil námietky : 
- vedenie bude uložené v pásme max. lm od okraja pozemku - resp. od budovy trafostanice 
- panely položené na predmetnom pozemku budú uložené po ukončení prác na póvodné miesto a 
do úrovně obrubníka 
Námietkam vo veci umiestnenia káblového vedenia, uvedenia pozemku do póvodného stavu 
stavebný úrad vyhověl. 

Ďalšie podklady 
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj : 



- splnomocnenia zo dňa 9.3.2015 
- list vlastníctva č. 5772, 6794, 6951, 8001, 5565,5974, kópiazkatastrálnej mapy pre obec ale. 
ú. Liptovský Mikuláš 
- doklad o zaplatení správného poplatku zo dňa 15.7.2015 

Závěrečné zhrnutie 
Předložená žiadosť bola preskúmaná z hFadísk uvedených v § 62, 63 stavebného zákona. Pri 

posudzovaní žiadosti stavebný úrad dospěl k závěru, že stavba po splnění uložených opatření 
bude respektovat' požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov. Uskutočnenie stavby odsúhlasili 
najma orgán ochrany pamiatkového fondu, oprávněná právnická osoba na overovanie plnenia 
požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podFa zákona o bezpečnosti a ochraně zdravia pri 
práci. Rozhodnutie nebolo závislé na vydaní stavebných povolení podmieňujúcich stavebných 
objektov. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia nie jev rozpore so stanoviskami vydanými 
dotknutými orgánmi. Návrh je v súlade s ustanoveniami požiadaviek na výstavbu stanovených 
vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad vyhodnotil podklady a bolo 
zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené veřejné záujmy chráněné stavebným zákonom 
a osobitnými predpismi ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

Stavebné povolenie stratí platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnost', 
nebude stavba začatá. 

Stavba nesmie byť začatá, pokiať povolenie nenadobudne právoplatnost' ( § 52 zákona č. 
71/1967 Zb. ). Stavebník je povinný zabezpečit' si vyznačenie doložky právoplatnosti na jeho 
vyhotovení stavebného povolenia. 

Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 a povolenie odstránenia stavby v zmysle § 96a 
stavebného zákona právně závazné pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podťa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí 
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správného orgánu z dóvodu vyvesením po 
dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úřadu a uverejnením na svojom webovom sídle na 
internete. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správný orgán zveřejňuje písomnosť 
súčasne aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete alebo v miestnom rozhlase, tlači 
alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

PodFa § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov 
proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia na město Liptovský 
Mikuláš prostredníctvom Spoločného úřadu územného rozhodovania stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši. O podanom odvolaní rozhoduje Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej 
politiky Žilina. Toto rozhodnutie je preskúmateFné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poučenie : 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města 
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OcÚ + příloha : situácia stavbou dotknutého územia 
www.liptovskymikulas.sk + příloha : situácia stavbou dotknutého územia 

Potvrdenie o doručení verejnej vyhlášky : MESft i.iPíOV.SKY MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

Úradná tabuFa správného orgánu j -1Q- 2015 I ' • TASKÝ MIKULÁŠ ^ 
Yyvesené dňa Zvesené dňa 

2 2 -09- 2015 Odtlačok úradnej peíiatky a podpis oprávnenej osoby 

Obdržia : 
EUB, s.r.o., Ul. Priehradná 1690/30, 031 04 Liptovský Mikuláš 
Ing. Hološ Tomáš, Smrečany 21, 032 05 Smrečany 
Ing. Slavomíra Porubenová, Ul. Březová 488/4, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Mgr. Moravčíková Veronika, Ul. l.mája 2044/180, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, odbor výstavby 
Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši, Ul. Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Bulla Stanislav, Bodice 79, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Michalík Ján, Ul. Hradná 531, 033 01 Liptovský Hrádok 
Květoslava Michalíková, Ul. Hradná 531, 033 01 Liptovský Hrádok 
MUDr. Slafkovský Alexander, Petrovičovo nábrežie 600/6A, 031 01 L. Mikuláš 
JUDr. Slafkovská Dagmar, Petrovičovo nábrežie 600/6A, 031 01 L, Mikuláš 
Lisý Pavol, Pod cintorínom 1038/11, 034 1 Ružomberok 
Projektant Ing. Michal Borsík Ul. Priehradná 1690/30, 031 04 Liptovský Mikuláš 

Na vedomie : 
Městský úrad odd. DŽP, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš 
Krajský Pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 10 01 Žilina 
Okresné riaditeFstvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditeFov 1, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 05 L. Mikuláš 
Slovenský plynárenský priemysel - D a. s. Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, , ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica 
Krajské riaditeFstvo PZ, Timravy 17, 974 01 Banská Bystrica 
Tcom a. s. Bajkalská 28, 825 13 Bratislava 
IMAFEX spol. s r. o. Belopotockého 4, 031 01 1. Mikuláš 
LMT, a.s., Ul. l.mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Odd. telekom. služieb, Ul. 9.mája 1, 974 86 B. Bystrica 


