MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo: URaSP 2015/02511-03/Zt
Vybavuje Ing.arch.Zuštinová
Tel. 044/5565343

V Liptovskom Mikuláši 18.6.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vec:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO
36442151 zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, SSE-D a.s., kpt.Nálepku 16A, 031 80
Liptovský Mikuláš
- žiadosť o stavebné povolenie stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS
Španie"

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010
47 Žilina IČO 36442151 zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, SSE-D a.s., kpt.Nálepku 16A,
031 80 Liptovský Mikuláš podal dňa 21.4.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS Španie", NN rozvody, VN rozvody,
trafostanica, liniová stavba, na pozemkocli parc.č. KN-C 1000 (KN-E297), KN-C 1002
(KN-E 951/1), KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E482), KN-C 960 (KN-E
960), v katastrálnom území 11'anovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665),
KN-C 4342/4, KN-C 4342/5, KN-C 6624/7, ICN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C 6624/4,
KN-C 4240/23, KN-C 6624/5, KN-C 6624/6, KN-C 4240/31, KN-C 4240/30, KN-C
4240/29, KN-C 4240/19 (ICN-E 4238, KN-E 4237)KN-C 4240/16 v katastrálnom území
Ploštin.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Město Lipt. Mikuláš, zastúpené primátorom města, příslušný stavebný úrad podťa
§117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )
v znění neskorších predpisov a §5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerolcoval žiadosť stavebníka podl'a § 62 a 63
stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
Stavba „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS Španie", NN rozvody, VN
rozvody, trafostanica, liniová stavba, na pozemkoch parc.č. KN-C 1000 (KN-E297), KNC 1002 (KN-E 951/1), KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E482), KN-C 960
(KN-E 960), v katastrálnom území 11'anovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E
6665), KN-C 4342/4, KN-C 4342/5, KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C
6624/4, KN-C 4240/23, KN-C 6624/5, KN-C 6624/6, ICN-C 4240/31, KN-C 4240/30, ICNC 4240/29, KN-C 4240/19 (KN-E 4238, KN-E 4237)KN-C 4240/16 v katastrálnom území
Ploštin sa podťa § 66 ods. 1 stavebného zákona
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Rozhodnutie o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS Španie"
vydalo město Liptovský Mikuláš dňa 12.3.2015 pod č. ÚRaSP 2014/07238-03/Zt.
Popis stavby:
Liniová stavba elektrických rozvodov bez nadváznosti na iné stavby.
Členenie stavby na stavebné objekty : podťa projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť
rozhodnutia
VN přípojka : kábel 3x22 - AXEKVC(AR)E 1x70/16 mm2 v dížke trasy 516 m
NN káblové rozvody : AYKY-J 3x240+120 mm2, smer 3,4,5,6 v dížke trasy 361 m
- AYKY-J 3x120+70 mm2, směr SR 1,2 v dížke trasy 160 rn
Trafostanica : MKP 800 Gráper do 630 kVA s transformátorom 160 kVA
Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené:
Katastrálně územie Il'anovo:
výpisom z listu vlastníctva č. 331 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 1000 (KN-E 297),
583/1, 583/2, 583/3 (KN-E 482)
výpisom z listu vlastníctva č. 518 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 6.3.2015 pozemku parc.č. KN-C 960 (KN-E 960)
výpisom z listu vlastníctva č. 517 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 1002 (KN-E 951/1)
Katastrálně územie Ploštin:
výpisom z listu vlastníctva č. 951 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/16,
výpisom z listu vlastníctva č. 952 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/19 (KN-E
4238)
výpisom z listu vlastníctva č. 673 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/19 (KN-E
4237)
výpisom z listu vlastníctva č. 1098 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/29, 4240/30,
4240/31, 6624/6, 6624/5
výpisom z listu vlastníctva č. 1096 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 4240/23, 6624/4,
výpisom z listu vlastníctva č. 735 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 6624/2 (KN-E
6624/2)
výpisom z listu vlastníctva č. 955 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 6627/11, 4342/5
výpisom z listu vlastníctva č. 643 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 6624/7, 4342/4
výpisom z listu vlastníctva č. 735 vydaný a overený Olcresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálnym odborom dňa 1.12.2014 pozemku parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665)
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V zmysle § 58 ods. 4 stavebník nepreukazuje iné právo
stavebného zákona.
Súhlas so stavbou vydali vlastníci pozemkov

kpozemkom podl'a § 139

Spósob doterajšieho využitia pozemkov :
Katastrálně územie 11'anovo:
KN-C 1000 (KN-E297) - pozemok vedený ako trvalé trávné porasty
KN-C 1002 (KN-E 951/1) - pozemok vedený ako zastavané plochy
KN-C 583/1 (KN-E 482) - pozemok vedený ako orná póda
KN-C 583/2 (KN-E 482) - pozemok vedený ako orná póda
KN-C 583/3 (KN-E482) - pozemok vedený ako trvalé trávné porasty
KN-C 960 (KN-E 960) - pozemok vedený ako vodné plochy
Katastrálně územie Ploštin:
KN-C 6665 (KN-E 6665) - pozemok vedený ako vodné plochy
KN-C 4342/4 - pozemok vedený ako orná póda
KN-C 4342/5 - pozemok vedený ako orná póda
KN-C 6624/7 - pozemok vedený ako ostatné plochy
KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2) - pozemok vedený ako ostatné plochy
KN-C 6624/4 - pozemok vedený ako ostatné plochy
KN-C 4240/23 - pozemok vedený ako ostatné plochy
KN-C 6624/5 - pozemok vedený ako ostatné plochy
KN-C 6624/6 - pozemok vedený ako ostatné plochy
KN-C 4240/31 - pozemok vedený ako ostatné plochy
KN-C 4240/30 - pozemok vedený ako ostatné plochy
KN-C 4240/29 - pozemok vedený ako orná póda
KN-C 4240/19 (KN-E 4238, KN-E 4237) - pozemok vedený ako orná póda
KN-C 4240/16 - pozemok vedený ako záhrady
Súhlas na použitie poFnohospodárskeho pódneho fondu vydal:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný dňa 23.3.2015 vyjádřením č. OULM-PLO 2015/002782-2/IVA
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný stanoviskom č. OU-LM-PLO
2015/004964-2/IVA zo dňa 19.5.2015

Dokuinentáciu pre stavebné konanie vypracoval:
Ján Kriško, SSE-D a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, autorizovaný stavebný inžinier č.opr.
3604*TZ*2-3
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Podl'a rozhodnutia o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS
Španie" ktoré vydalo město Liptovský Mikuláš dňa 12.3.2015 pod č. ÚRaSP 2014/0723803/Zt.
Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku.
Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu.
Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb,
příslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
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Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Spósob uskutočňovania: dodávatefsky, fy. Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s. Žilina
Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavby fyzickou osobou
alebo právnickou osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti
autorizovaným geodetom a kartografom a vytýčenie předložit' na stavebnom úřade.
Doklady o vytýčení priestorovej polohy předloží stavebník stavebnému úřadu pri
kolaudácii.
Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby a na stavbě je potřebné viesť stavebný
denník.
Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma
z hl'adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl'adiska architektury:
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych
sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby a urobit' příslušné opatrenia proti ich
poškodeniu.
- Pred začatím stavebných prác na zriaďovaní inžinierskych sietí je investor povinný
požiadať město Liptovský Mikuláš o povolenie na rozkopanie pozemnej komunikácie.
- Stavebník je povimiý pred začatím stavby umiestniť tabufu na viditefnom mieste pri
vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude
stavbu uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
- Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osob.
- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásit' tunajšiemu úřadu ešte
pred jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom odborom
starostlivosti o životné prostredie v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠSOH.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Okresného riaditďstva hasičského a záchranného zboru v Lipt.Mikuláši- vo
vyjádření č. ORHZ-LM1-862/2014 zo dňa 12.12.2014 ato bezpripomienok
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku štátnej vodnej správy vo vyjádření č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/0102062/Mk zo dňa 21.11.2014 s pripomienkami ato: Stavbu realizovat' tak, aby nedošlo
k ohrozeniu resp. znečisteniu povrchových apodzemných vod. Upozorňujeme, že
stavbou dojde ku križovaniu vodného toku Ploštínka ,preto ste povinný požiadať
orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podfa §-u 27 zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách. K žiadosti je potřebné doložit' projekt križovania vodného toku VN káblom
a stanovisko spávcu toku SVP,š.p. SPHV Ružomberok ku križovaniu vodného toku
Ploštínka.. Vyjadrenie je zároveň závazným stanoviskom v súlade s § -orn 73
ods. 18.zákona č.364/2004 Z.z. o vodách. Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom
konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy.
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku štátnej vodnej správy v súhlase podfa §27 zákona č. 464/2004 Z.z. o vodách
na križovanie vodného toku
č. OU-LM-OSZP-ŠVS-20151003-2/Mk zo dňa
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21.1.2015 spodmienkami a to: súhlas nenahrádza povolenie stavby, ktoré vydá
příslušný stavebný úrad. Križovanie vodného toku Ploštínka VN vedením realizovat'
v zmysle projektovej dokumentácie a dodržať normu STN 736822 Križovania
a súbehy... Práce pri křižovaní vykonat' tak, aby nedošlo k znečisteniu resp.
ohrozeniu povrchových vod potoka. Označníky křižovaní „Pozor nebagrovať"
situovat' vo vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary. V mieste križovania opevnit' dno
a břehy potoka lomovým kameňom do híbky 0,70 m a od osi chráničky 2,50 m
v smere a protisměru toku (neupravené koryto toku, v mieste križovania móže doj sť
kerózii dna a kjeho zahlbeniu - poškodenie chráničky), Do kolaudácie stavby
uzatvoriť na miesto križovania toku (pare. KN-E 960 - vodné plochy, vlastník SVP
š.p. Banská Stiavnica) zmluvu o zriadení věcného břemena. K začiatku stavebných
prác prizvať technického pracovníka SVP š.p. SPHV Ružomberok
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na
životné prostredie vo vyjádření Č.OU-LM-OSZP-2015/197-004-CEN zo dňa
16.1.2015 s požiadavkou a to: Pri realizácií stavby voliť mechanizmy a technologie
v dobrom technickom stave s ciefom predchádzať negativným vplyvom na okolité
životné prostredie. Budú dodržané parametre trasovania stavby alco je uvedené
v projektovej dokumentácií stavby. Zemné práce realizovat' tak, aby po ich
dokončení neboli vytvořené ryhy a nedochádzalo k podnej erózií. V případe výskytu
inváznych druhov rastlín( ako napr. zlatobýl' kanadská/ Solitago canadensis/
netýkavka žliazkatá /Impaties glandufilera/, pohánkovec japonský /Falopia japonica/
a iné je vlastník pozemku povinný realizovat' opatrenia na zamedzenie šírenia
invázneho druhu a s takouto zeminou musí nakladať ako so stavebným odpadom
a zneškodnit'ju na skládke odpadu. Nevyhnutný výrub devín je nutné riešiť v zmysle
§-u 47 a §-u 48 zákona č.543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny vzn.n.p.. Na
všetkých nových podpěrných stlpoch nadzemného elektrického vedenia, ako aj na
všetkých nadzemného vedenia na ktorých bude prebiehať rekonštrukcia budú
v súlade so zákonom vykonávané technické riešenia zabraňuj úce usmrcovaniu vtákov
- § 4 ods.4 zákona 543/2002 Z.z. je potřebné obzvlášť dobré zabezpečit' križovatník,
lctorý vznikne na existujúcej linii VN vedenia, lceďže právě križovatníky patria
medzi najnebezpečnejšie štípy čo sa týka rizika úhynu vtákov, je potřebné izolovat'
kabelážou tzv. preponky na štípe. Obdobné je nevyhnutné izolovat' „preponky na
novom transformátore MKP 800. Nerozšiřovat' záběr ploch navrhnutých na stavebnú
činnost' nad rámec vymedzený v predloženej projektovej dokumentácií, a to vrátane
koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov.
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjádření č.OU-LM-OSZP2014/010203-002/Lš zo dňa 21.11.2014 za dodržania podmienok a to: S odpadmi,
ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so
zákonom NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch aozmene a doplnění niektorých
zákonov v znění neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho
základe a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. Pri kolaudácií stavby budú
předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 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 zariadenia.
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Krajského pamiatkového úřadu Žilina v záváznom stanovisku č. KPUZA2014/20107-2/80069/FUR zo dňa 8.12.2014 s pripomienkami a to: Termín zahájenia
výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit' najmenej 5 dní
vopred Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý vykonává odborný dotďad
stavby formou obhliadky výkopov z hfadiska výskytu možných archeologických
nálezov. Ale počas stavebných prác dojde k akémukolVek archeologickému nálezu
hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu kultúrnej vrstvy, zvyškov starších
architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky,
pracovných
nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité hlásit'
Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, najneskór druhý pracovný deň po nájdení
a ponechat' ho bez změny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
Správy ciest Žilinského samosprávného kraja vo vyjádření č. 45/2014/SC ŽSK232 zo dňa 5.12.2014 s podmienkami pre vedenie trasy auloženie energetických
rozvodov do telesa ciest a ich ochranného pásma a to: Cesta III/Ol8131 Lipt.Mikuláš
-Il'anovo: VN kábel bude křižovat' cestu III/018131 v clem 0,990 pretlakom čestného
telesa na parcele KN-C 1002, le.ú. IFanovo - druh pozemku : zastavané plochy
a nádvoria, na letorú nie je založený list vlastníctva. Majetkovým správcom cesty
III/018131 je Správa ciest ŽSle, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávný kraj.
Stavebný objekt je navrhnutý na osadenie do čestného telesa, po majetleo-právnom
usporiadaní pozemleov pod čestným telesom sa vlastník YN vedenia zavazuje zriadiť
věcné břemeno na dotknutý úsek cesty. Cesta 111/018130 Lipt.Mikuláš- Ploštin:
Navrhovaná trafostanica MKP 800/160kVAú bude umiestnená mimo pozemok
a teleso cesty v min. vzdialenosti 5,0 m od spevnenej krajnice vozovky. NN kábel
bude křižovat' cestu 111/018130 velem 2,355 pretlakom čestného telesa na parcele
KN-C 6624/2, k.ú. Ploštin - druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, na letorú
nie je založený list vlastníctva. Majetkovým správcom cesty 111/018130 je Správa
ciest ŽSk, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávný kraj . Stavebný objekt je
navrhnutý na osadenie do čestného telesa, po majetleo-právnom usporiadaní
pozemleov pod čestným telesom sa vlastník NN vedenia zavazuje zriadiť věcné
břemeno na dotknutý úsek cesty. Ďalej je navrhnutý na uloženie v súbehu s cestou
111/018130 velem 2,340-2,380 vpravo v smere staničenia s podmienkami jeho
uloženia a to: Bude uložený mimo teleso cesty za čestným stromořadím v min.
vzdialenosti 5,0 m od spevnenej krajnice vozovky. Podmienley realizácie stavby:
le vytýčeniu miesta přetlaku a uloženiu YN leábla v súbehu s cestou III/O 18130 bude
přizvaný zástupea SC ŽSK- Ing. Volaj, tel.: 0918 370173, ktorý zápisom do
staveného dennílea povolí stavebné práce v ochrannom pásme cesty a přetlak.
Štartovacia a ciePová jama budú umiestnené mimo čestný pozemok min. 1,0 m od
čestného telesa t.j. 1,0 m od vonkajšej hrany priekopy resp. paty svahu. Případný
výkopový materiál bude uložený mimo čestné teleso, vozovka cesty bude priebežne
čištěná. NN a VN vedenie budú uložené v schválenej hlblce kolmo na os vozovky
a do chráničky, ktorá bude přesahovat' min.1,0m za hranicu čestného pozemku. Po
položení NN a VN vedenia bude čestný pozemok uvedený do riadneho stavu
s obnovením odvodnenia čestného telesa. Práce v telese cesty požadujeme vykonat'
v období máj-september běžného roka. Záručná lehota na stavebné práce v telese
cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia stavebného úseku cesty
zástupcom správců komunikácie. Počas trvania záručnej doby je žiadatel' povinný
priebežne a bez meškania odstraňovat' závady vzniknuté v dósledku zásahu do telesa
cesty. Začatie a ukončeme prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK ,
p. Vyšný- tel. 0918 370 176, ktorý po ukončení prác písomne převezme stavebný
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úsek cesty. Pokial' stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC
ŽSK, budeme považovat' práce za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť.
Všeobecné podmicnky: Do termínu písomného odovzdania a prevzatia stavebného
úseku cesty medzi stavebníkom a správcom cesty, stavebník zodpovedá za případné
škody třetím osobám v dósledku stavebného stavu cesty. Stavebník pred začatím ]orác
vtelese ciest III/Ol830 a III/Ol 831 požiada vzmysle §-8 zák. č.135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách o rozhodnutie čestný správný orgán, ktorému spolu sa
svojou žiadosťou předloží aj toto vyjadrenie. Toto vyjadrenie je podkladom pre
vydanie rozhodnutia na zvláštně užívanie cesty. SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou
uzávierkou ciest III/Ol830 a III/Ol831 na čas nevyhnutné potřebný pre uloženie
el.rozvodov do telesa ciest a vykonanie stavebných úprav ciest po zásahu. Pokial' ide
o extravilán obce, pri plnění podmienok SC ŽSK súhlasí s udelením výnimky so
zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/O 1830.
Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií vo vyjádření č. OU-LM-OCDPK-2015/000794-002 z 15.1.2015
spodmienkami a to: V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK Č.45/2014/SC ŽSK232 zo dňa 05.12.2014. Navrhovanú trafostanicu žiadame umiestniť mimo čestné
teleso a čestný pozemok cesty 111/01830 - minimálně 60 cm od vonkajšej hrany
existujúcej cestnej priekopy a v minimálnej vzdialenosti 5m od vozovky pozemnej
komunikácie. K vytýčeniu staveniska přizvat' zodpovědného pracovníka SC ŽSK.
Kríženie NN vedenia cez cestu č. 111/01830 žiadame realizovat' technológiou
pretláčania čestného telesa, kolmo na os vozovky. Pred realizáciou uloženia NN do
telesa cesty č 111/01830 je nutné po predchádzajúcom súhlase dopravného
inspektorátu požiadať v súlade s § 8 zákona č. 135/1967 Zb. o vydanie rozhodnutia
na zvláštně užívanie pozemnej komunikácie příslušný čestný správný orgán.
V případe, že stavebnými prácami bude obmedzená čestná premávka na ceste
111/01830, je nutné do projektovej dokumentácie zapracovat' projekt organizácie
dopravy - projekt přenosného zvislého dopravného značenia a následne po jeho
odsúhlasení dopravným inšpektorátom požiadať v súlade s §7 zákona č. 135/1967 Zb.
o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácie příslušný čestný
správný orgán. Toto stanovisko nenahrádza povolenie vzmysle zák.50/1976
Zb.(stavebný zákon), připadne povolenie a rozhodnutie podl'a iných právnych
predpisov.
Slovenského vodohospodářského podniku, Správy povodia horného Váhu
Ružomberok vo vyjádření č. CZ 809/2015 zo dňa 12.1.2015 spodmienkami a to:
SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu
Ružomberok je v záujmovom území správcom vodného toku Ploštínka, ktorý je
vZozname tolcov vedený pod číslom 575, číslo hydrologického poradia 4-21-02.
V lokalitě Španie je tok prirodzenou hranicou medzi katastrálnymi územiami Ploštin
a 11'anovo. Tok je v tomto úseku v prirodzenom vývojovom režime, bez technických
stabilizačných opatření a jeho ochranné pásmo je do 5,0 m po oboch stranách toku.
Pri realizácií križovania toku pretláčaním požadujeme dodržať normu STN 736822
Križovanie a súbehy ... Označníky křižovaní- Pozor nebagrovať! požadujeme
situovat' vo vzdialenosti minimálně 5,0m od brehovej čiary, aby nevytváralo
překážku pri pojazde techniky v případe zásahu správců toku do koryta. Nakoťko
koryto doposial' nebolo technicky upravené a zastabilizované a nachádza sa
v prirodzenom vývojovom režime je předpoklad, že móže dójsť v mieste križovania
k erózií dna a k jeho zahlbeniu. Tým móže v budúcnosti dójsť k potenciálnemu
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ohrozeniu majetku vo vašom vlastníctve a správě. Z tohto dóvodu správca toku
požaduje ,aby ste v mieste križovania opevnili dno a břehy lomovým kameňom do
híbky 0,70m a od osi chráničky 2,50m
v smere toku a proti směru toku.
Z majetkoprávneho hl'adiska dojde ku križovaniu KNE parcely 960, druh pozemku vodné plochy, ktorá je zapísaná na LV č.518, vo vlastníctve SR a správě SVP, š.p.
Banská Stiavnica. Na základe tohto skutkového stavu požadujeme najneskór do
kolaudácie stavby uzatvoriť na miesto križovania toku zmluvu o zriadení věcného
břemena. K začiatku stavebných prác požadujeme prizvať technického pracovníka
Správa povodia horného Váhu Ružomberok p. Euboša Žíhlavníka ,č. tel.: 0914/325
867.
Slovák Telekomu a.s. Bratislava vo vyjádření č. 6611511184 zo dňa 5.1.2015
s podmienkami a to: Stavbou dojde do styku so sieťami elektronických komunikácií
(ďalej SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s.. Všeobecné podmienky ochrany
SEK, ktoré sú neoddelitďnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný respektovat' následovně: Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným
pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z ) a zároveň je potřebné dodržať ustanovenie
§65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochraně proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnost'
uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe změny
vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené
parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník
nesplní povinnost' podFa bodu 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v
případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK
Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór
pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák
Telekom, a.s na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti: Ján Babál,
jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/201 1 Z
z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakreslit' 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 potřebné uzavrieť dohodu o podmienlcach překládky
telekomunikačných vedení s vlastnílcom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie
je možné přeložit' zrealizovat' překládku SEK. Upozorňujeme žiadateba, že v textovej
časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka ST o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení. V případe ak na Varni definovanom území v
žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo
vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potřebné zo strany žiadatel'a zabezpečit'
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie
vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podFa § 68
zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 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. Pred realizáciou výkopových prác je
stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. VzhPadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateFov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom,
a.s. týmto upozorňuje žiadatePa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
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prevádzkovatďov týchto zariadení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení
vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od
jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál,
jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 0903924519. Stavebník alebo ním
poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s..
Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. ŽiadateP
nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo
využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.. Žiadatďa zároveň
upozorňujeme, že v případe ale plánuje napojit' nehnutel'nosť na telekomunikačnú sieť
úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj
telekomunikačnú přípojku. Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost'
poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej formě nezbavuje žiadatďa
povinnosti požiadať o vytýčenie.
Hydromeliorácií, štátny podnik Bratislava vo vyjádření č. 555-2/120/2015 zo
dňa 23.2.2015 spodmienkami a to: Po preverení vašej žiadosti a dostupných
mapových podkladov Vám oznamujeme že na parcelách reg. C-KN 1000(reg. E-KN
297), 1002 (reg. E-KN 951/1, 583/1,2,/3 (reg. E-KN482), KNC 960 (reg. E-KN 960)
v k.ú. 11'anovo a na parcelách C- KN 6665 (reg. E-KN 6665) KNC 6624/7, 4342/5,
6624/11, 6624/2 (reg. E-KN 6624/2), 6624/4, 4240/23, 6624/5, 6, 29,30, 31, ,
4240/19 (reg. E-KN 4238,4237) a 4240/16 k.ú. Ploštin určených na stavbu
„Liptovský Mikuláš- Ploštin- zahustenie TS Španie", neevidujeme žiadne
hydromelioračné zariadenie v správě Hydromeliorácie, š.p.. Na parcele reg. C-KN č.
4342/4 v k.ú. Ploštin sa nachádza odvodňovací kanál krytý B (evid.č. 5304 243 002),
ktorý bol vybudovaný v r. 1984 o celkovej dížke 0,208 km v rámci stavby
„Odvodnenie pozemkov Liptovský Mikuláš" v správě Hydromeliorácie, š.p.. V trase
stavby „Liptovský Mikuláš- Ploštin- zahustenie TS Španie", neevidujeme žiadne
hydromelioračné zariadenie v správě Hydromeliorácie, š.p.. Upozorňujeme Vás, že
v blízkosti VN káblového vedenia v k.ú. Ploštin sa nachádza odvodňovací kanál
krytý B (evid.č. 5304 243 002). Zároveň Vás upozorňujeme, že v trase uvedenej
stavby v k.ú. 11'anovo ( parcela reg. C-KN č. 583/1, 583/2, 583/3 a na parcele reg. EKN č. 482) a v k.ú. Ploštin (parcela reg. C-KN č.4240/16) je vybudované detailné
odvodnenie pofnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámého
vlastníka. V prílohe Vám zasielame situácie v róznych mierkach- 4x s orientačným
vyznačením odvodňovacieho kanála krytého, ploch drenáže, riešených parciel a trasy
navrhovanej stavby. Krytý odvodňovací kanál žiadame pri výstavbě rešpektovať
a o jeho vytýčenie v teréne je potřebné požiadať na základe objednávky pracovníka
Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Prievidza- kontaktná osoba p. Kučera,
č.t. 0948 104 407. V případe poškodenia majetku štátu - odvodňovacieho kanála, ku
ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do
póvodného stavu na náklady investora.
Okresného úřadu Liptovskom Mikuláši, odboru pozemkového a lesného vo
vyjádření č. OU-LM-PLO 2015/002782-2/IVA zo dňa 23.3.2015 s podmienkami a to:
Dodržať zásady ochrany PP a to predovšetkým odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej
odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, v odóvodnenom rozsahu a po
zbere úrody.
Okresného úřadu Liptovskom Mikuláši, odboru pozemkového a lesného vo
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vyjádření č. OU-LM-PLO 2015/002782-2/IVA zo dňa 23.3.2015 s podmienkami a to:
Zabezpečit' základnú starostlivost' o pol'nohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané
toto stanovisko až do doby realizácie stavby najma pred zaburinením pozemkov a
porastom
samonáletu
dřevin.
Vykonat' skrývku
humózneho
horizontu
pol'nohospodárskej pódy do min. híbky 20 cm a zabezpečit' j ej hospodárné a účelné
využitie na nezastavanej časti pozemkov pare. č. C KN 4342/5 vo vlastníctve
Ing.Dušana Nemca, Belanská 579, Liptovský Hrádok a 4342/4 vo vlastníctve Evy
Kruppovej, Krmeš 229, s ktorými uravrel žiadatel' Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s. zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Po realizácii výstavby za účelom
usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnutel'ností podťa § 3 ods.2
zákona požiadať o změnu druhu pol'nohospodárskeho pozemku - orná poda na
zastavané plochy a nádvoria, připadne na ostatnú plochu s předložením
porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na
stavbu /ak sa vydává, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohoto stanoviska. Změnu
druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov odborným stanoviskom č.
S2015/00770/EIC IO/EZ zo dňa 20.4.2015 a to: bez pripomienok. Podmienlcy pre
uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke: Zariadenie vyhotovené
v súlade s odborným stanoviskopm ku konštrukčnej dokumentácii može byť uvedené
do prevádzky až po vykonaní skúšok oprávněnou právnickou osobou podl'a § 12
vylil. č. 508/2009 Z.z. v platnom znění.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli předložené
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle §
52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch rokov odo
dňa, kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá.
Ukončeme stavby oznámit' stavebnému úřadu a požiadať s příslušnými dokladmi o vydanie
kolaudačného rozhodnutia, nakoFko končenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76
stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona závazné pre právnych nástupcov
konania.
Odovodnenie:
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o
stavebné povolenie z hťadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63 a § 64 stavebného
zákona a § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutečněním stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov
konania. Dokumentácia stavby splňa všeobecné teclinické požiadavky na výstavbu určené §
47 stavebného zákona alco aj podmienlcy rozhodnutia o umiestnení stavby, vydaného mestom
Liptovský Mikuláš dňa 12.3.2013 rozhodnutím č. ÚRaSP 2014/07238-03/Zt a nie je
v rozpore so zámermi rozvoja města Liptovský Mikuláš.
K stavbě bolo vydané vyjadrenie Okresného riaditefstva hasičského a záchranného
zboru v Lipt.Mikuláši č. ORFIZ-LM1-862/2014 zo dňa 12.12.2014, Okresného úřadu
Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy č.
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OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/010206-2/Mk zo dňa 21.11.2014, Okresného úřadu Liptovský
Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy č. OU-LMOSZP-ŠVS-20151003-2/Mk zo dňa 21.1.2015, Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
a posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-LM-OSZP-2015/197-004-CEN zo dňa
16.1.2015, Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č .OU-LM-OSZP-2014/010203-002/Lš zo dňa
21.11.2014, závazné stanovisko Krajského pamiatkového úřadu Žilina č. KPUZA2014/20107-2/80069/FUR zo dňa 8.12.2014, vyjadrenie
Správy ciest Žilinského
samosprávného kraja č. 45/2014/SC ŽSK-232 zo dňa 5.12.2014,
Okresného úřadu
Liptovský Mikuláš, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LM-OCDPK2015/000794-002 z 15.1.2015, Slovenského vodohospodářského podniku, Správy povodia
horného Váhu Ružomberok č. CZ 809/2015 zo dňa 12.1.2015, Slovák Telekomu a.s.
Bratislava č. 6611511184 zo dňa 5.1.2015, Hydromeliorácií, štátny podnik Bratislava č.
555-2/120/2015 zo dňa 23.2.2015,
Okresného úřadu Liptovskom Mikuláši, odboru
pozemkového a lesného č. OU-LM-PLO 2015/002782-2/IVA zo dňa 23.3.2015 a odborné
stanovisko E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov č. S2015/00770/EIC IO/EZ
zo dňa 20.4.2015
Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do
podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, lctoré by bránili povoleniu
stavby.
Pou čenie :
Toto rozhodnutie je veřejnou vyhláškou apodFa § 26 zákona 71/67 Zb. o správnom
konaní v znění neskorších predpisov bude zverejnené po dobu 15 dní. Posledný deň
zverejnenia je dňom doručenia.
Správný orgán zveřejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spósobom.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítává v súlade s § 27
ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov deň, keď došlo
ku skutečnosti určujúcej začiatok lehoty, t,j, deň, keď bola veřejná vyhláška vyvesená
a zverejnená.
Podťa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolat'. Odvolanie podfa § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podáním na Město Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného
obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Stúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad odbor výstavby a bytovej politiky
v Žilině, A.Kmeťa 17, Žilina. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov v správnom konaní nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť
preskúmaná súdom.

Ing. Jí
lcháč, PhD.
primátor města
'•í{'Pto\i sVhi
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Doručuje sa
Ing. Zdenka Ilavská, SSE-D a.s., kpt.Nálepku 16A, 031 80 Liptovský Mikuláš
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
Urbár a komposesorát, Pozemkové spoločenstvo 11'anovo, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Ing.Lúčanová Zlatica, predsedníčka
Ján Kriško, SSE-Da.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Vlastníci dotknutých nehnutePností a susedných nehnutePností - doručuje sa veřejnou
vyhláškou
Na vedomie
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPK, Vrbická 1993, 031
Liptovský Mikuláš
Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditeFov č. 1, 031
Liptovský Mikuláš
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina
Hydromeliorácie, š.p., Ul. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Slovenský vodohospodářsky podnik, Správa povodia horného Váhu Ružomberok
Okresný úřadu Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Správa ciest Žilinského samosprávného kraj a, Pod stráňami

01
01
01
41

Úradny záznam
Veřejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli města /obce dňa :
2 5 ~06" 2015
Veřejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule města /obce dňa :
1 0 -07- 2015
Oznámené iným spósobom v mieste obvyklým :
(web stránka, rozhlas, lokálně TV, a iné miestne médiá
)
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby :
MĚSTO LIPTOVSKÝ M I K U l Á Š
MĚSTSKÝ ÚRAO
831 42

DPTOVSKÝ MIKULÁá
0-1
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