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Číslo: UR a SP/2015-01258/03-BR V Liptovskom Mikuláši: 12.05.2015 

Vec: Slavomíra Porubenová, Ul. M. Pišúta 457/26, 031 01 Liptovský Mikuláš zastúpený 
spoločnosťou EUB, s.r.o., Ul. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
44 736 339 - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ Liptovský Mikuláš 
- Za synagógou - Přeložka NNK a VNK 

Navrhovatel' Slavomíra Porubenová, Ul. M. Pišúta 457/26, 031 01 Liptovský 
Mikuláš zastúpený spoločnosťou EUB, s.r.o., Ul. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, IČO: 44 736 339 podal dňa 06.03.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „ Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Přeložka NNK a VNK ". 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad v zastúpení primátorom města 
podťa § 117 zák. 5. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku ( stavebný 
zákon ) v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov a § 5 písm. 
„ a " zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
abývanie, prerokoval žiadosť stavebníka s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi 
postupom podťa § 36 stavebného zákona a posúdil návrh postupom podťa § 37 stavebného 
zákona. 

Na základe výsledkov tohto konania podťa § 39 a § 39a zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) vydává 

r o z h o d n u t i e  o  u m i e s t n e n í  s t a v b y  

„ Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Přeložka NNK a VNK " ktorá sa bude 
nachádzať na pozemkoch liniová stavba ( KN-C 29/10, KN-C 20/2, KN-C 23/2, KN-C 
17/1, KN-C 29/2, KN-C 29/3, KN-C 29/31 a KN-C 29/35 ) v k. ú. Liptovský Mikuláš tak, 
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je grafickou přílohou tohto rozhodnutia. 

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia: 
SO 01 - NN rozvody - z existujúcej trafostanice ( Dom kultúry ) sa vyvedu 2 nové 

káble AYKY-J 3 x 240+120 SM, každý o celkovej dížke 70 m. Káble sa nakoniec napoja na 
novů rozpojovaciu skriňu typu PRIS 3 DIN00 VV 4/0P2IP 2x. NN zemné vedenia budú 
v celej dížke uložené v chráničkách FSX-PEG 0 110/6. 
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SO 02 - VN rozvody - z existujúcej trafostanice ( Dom kultúry ) sa vyvedie nový VN 
kábel typu 3x22-AXEKVC(AR)ER 1x240/25 RM o celkovej dížke 65 m. V existujúcej 
trafostanici sa VN káblové vedenie připojím pomocou vnútorných káblových koncoviek 
RAYCHEM POLT 24D/1XI. VN zemné vedenia budú v celej dížke uložené v chráničkách 
FSX-PEG o 160/6. 

Objektová skladba: / v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia / 
• Stavebné a inžinierske objekty 

SO 01 - NN rozvody 
SO 02 - VN rozvody 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov: 
Všetky predmetné pozemky sú vedené na liste vlastníctva ako zastavané plochy a 

nádvoria. 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
- Pavol Kubáň, EUB, s.r.o., Ul. Priehradná 1690/30, 031 04 Liptovský Mikuláš 055/2/2010 

Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas 
platnosti rozhodnutia: 
1. V ďalšom stupni PD riešiť: 
- Je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa 

v mieste navrhovanej stavby a zakreslit' ich do projektovej dokumentácie predloženej 
pre vydanie stavebného povolenia. 

- Je potřebné zapracovat' požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov do PD pre 
ďalší stupeň (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia). 

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia 
stavby s okolitým ZP, najma pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 

Stavba bude umiestnená v intraviláne města Liptovský Mikuláš k. ú. Liptovský 
Mikuláš. 

Priestorové osadenie stavby: 
- podfa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddelitefnou súčasťou rozhodnutia 

o umiestnení stavby 

Stavba „ Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Přeložka NNK a VNK " bude 
umiestnená: 
- podfa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddelitefnou súčasťou rozhodnutia 

o umiestnení stavby 

napoj enie na rozvodné siete: 
Elektro - SO 01 - NN rozvody - z existujúcej trafostanice ( Dom kultúry) 

SO 02 - VN rozvody - z existujúcej trafostanice (Dom kultúry) 

3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o ŽP 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH 
- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas realizácie stavby, sa bude nakladať v súlade so 

zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch aozmene a doplnění niektorých 
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zákonov v znění neskorších predpisov aprávnymi 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. 

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a 
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete: 
Slovák Telekom, a. s., 
- 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 parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnost' podl'a 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. 351/2011 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 podmienkach překládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné přeložit' zrealizovat' 
překládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateťa, 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 Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je 
potřebné zo strany žiadatePa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo , 
narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podťa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 

- V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolVek 
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. Vzhťadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateťov, ako sú napr., 
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rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. 
týmto upozorňuje žiadatefa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
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. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a 
dátum jeho vydania. 

- 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. Žiadatel' nie 
je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' 
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- Žiadatďa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutďnosť 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. 

- Přílohy k vyj adreniu: 
- Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatďa 

Stredoslovenská energetika - Distribúeia, a.s. 
- S PD súhlasíme bez pripomienok 
- 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 ktorom 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, nedohodnú inalc. 
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa přeložkou nemení. 

- Přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely 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 otázke 
zabezpečenia uvedeného súhlasu je potřebné sa obrátit' na PM - sever, projektový 
manažér II.: Milan Záhradník - MT: 0908/905226. V případe, že k tomuto schváleniu -
nedojde, SSE-D, a.s. nesúhlasí s realizáciou přeložky energetického zariadenia. 

- Realizáciu preložiek nášho zariadenia zabezpečujeme výhradně cez spoločnosť EEM, 
a.s. Žilina (príp. cez SSE, a.s. Žilina). 

- Pri kolaudácii stavby žiadame 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 identifíkáciu 
polohy vedenia v teréne. Zamerania žiadame spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, -

mailto:jan.babal@telekom.sk


5 z 11 

ktorý je načítateFný v grafíckom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom ' 
súbore *.TXT. 

- Pred realizáciou stavby je potřebné spojit' sa s projekt manažérom ( p. Milan Zahradník 
0908905226). 

1. V zmysle Zák. č. 251/2012 Z. z., § 43. žiada SSE-D, a.s. dodržať ochranné pásmo 
příslušného zariadenia elektrizačnej sústavy: 
- pre vodiče bez izolácie od 1 do 35 kV vrátane - lOm od zvislice krajných vodičov 

na obe strany 
- pre vodiče so základnou izoláciou od 1 do 35 kV vrátane - 4m od zvislice krajných 

vodičov na obe strany 
- pre závěsné káblové vedenie od 1 do 35 kV vrátane - lm od zvislice krajných 

káblov na obe strany 
- pre vonkajšie podzemné 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 ohrožujúce bezpečnost' osob a majetku, 
- vykonávat' činnosti ohrožuj úce elektrické vedenie a bezpečnost' a spol'ahlivosť 

prevádzky sústavy, 
- ostatné případy a podmienky riešiť podťa platnej legislativy 
Výnimky z ochranný ch pásiem može v odóvodnených prípadoch povolit' stavebný 
úrad, na základe stanoviska prevádzkovatefa distribučnej sústavy. 

2. 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. 

3. Zamestnávatel' vykonávajúci montážně, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné 
fyzické osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávatefom 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. 

4. 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.). 

5. 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. 

6. 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. 
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Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami, 
normami. Ak je to potřebné, bude overená příslušným Stavebným úradom a na TI. 

7. 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. 

8. SSE-D. a.s. si v případe externého dodávateťa vyhradzuje právo použitia jednotlivých 
konštrukčných prvkov a celkov od iných výrobcov, pri dodržaní druhu prvkov a 
celkov, podťa platného „ Katalogu funkčných celkov a prvkov v SSE, a.s. " v čase 
realizácie na základe rozhodnutia výberovej komisie. 

9. Odsúhlasená menovitá prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je 
jednoznačné zadefinovaná vo vyjádření, a hlavný istíč je odsúhlasený s prúdovou 
charakteristikou typu B. 

10. Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S riešiť mimo plombovanej časti elektroměrových 
rozvádzačov (ďalej ER). 

11. 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. Elektroměrový rozvádzač pripraviť na montáž HDO. Pred ER musí, 
byť rovný voťný 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 prevádzkovateťa 
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. 

12. Připojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu 
elektrickej energie v neprospěch ostatných odberateťov, inak móže v zmysle Zákona č. 
251/2012 Z. z., dodávatel' elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo 
prerušiť dodávku elektrickej energie. 

13.Pred připojením odběrného miesta musí byť s odberatel'om uzavretá Zmluva o< 
připojení, v ktorej bude stanovený připojovací poplatok 
K zmluve o připojení je potřebné předložit': 
- žiadosť na predpísanom tlačive 
- list vlastníctva (resp. súhlas vlastníka pozemku). 

14. V případe dodania PD zabezpečenej dodávatePsky cudzou organizáciou a v případe, ak 
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 Štandardom projektovej dokumentácie a 
stavebného povolenia pre potřeby SSE-D, a.s. ktorý je uvedený na internetovej stránke 
SSE-D, a.s. Za technickú parametrizáciu v rámci projektovej dokumentácie, a možnost' 
realizácie energetického diela podťa nej v plnej miere zodpovedá spracovatel' 
projektovej dokumentácie zodpovědný projektant. 

15. Pri kolaudácii stavby žiadame 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 jednoznačnú identifikáciu 
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polohy vedenia v teréne. Zamerania žiadame spracovať vo vektorovom formáte 
*.DGN. ktorý je načítatefný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v 
textovom súbore *.TXT. 

16. Stavba bude realizovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami STN 
17. Příklady fmancovania jednotlivých spósobov napojenia a postupy pri připojovaní sú 

uvedené na www.sse-d.sk. 
18. Vyjadrenie pre stavebné povolenie je platné 2 roky. 
19. 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. 

v 

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 akémukolVek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, 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. 

SPP Distribúcia, a.s. 
- 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. (kontaktná osoba Riboňová Dagmar +421416265598 ). 

- 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 bezpečnostně pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, 
podfa 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 dójsť 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 podfa ustanovení STN 73 6005. 

http://www.sse-d.sk
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• 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 požadujeme dodržať vzdialenosť 0,6 metra medzi 
povrchmi sieti. 

6. Doba platnosti rozhodnutia 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky, odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosť 
o stavebné povolenie. 

K návrhu sa vyjádřili: 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2015/001637-002/LŠ zo dňa 
09.02.2015 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej' 
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2015/001634-002/Li zo dňa 12.02.2015 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č. 
OU-LM-OSZP-2015/1632-002/VIT zo dňa 16.02.2015 

- Okresné riaditeťstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. 
ORHZ-LM1-114/2015 zo dňa 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 pod 5. KPUZA-2015/7956-2/20481/FUR zo dňa 

30.03.2015 
- Město Liptovský Mikuláš, Útvar hlavného architekta pod č. UHA 2015/00624-02-Bc zo 

dňa 30.02.2015 
- Město Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 

priestranstiev, Útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev 
pod č. ŽPD-2015/00636-002/POR zo dňa 10.02.2015 

- 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, oddelenie telekomunikačných 

služieb zo dňa 13.04.2015 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod 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 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Město Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽPDaVP, Útvar CD PKaVP 
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať město Liptovský Mikuláš 

o povolenie na zvláštně užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie) 
z dóvodu zriadenia elektrickej siete v ich telesách, ktoré vydá čestný správný orgán na 
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základe vydaného územného rozhodnutia stavby a písomnej žiadosti, ku ktorej bude 
doložené vyjadrenie Okresného dopravného inspektorátu OR PZ v Liptovskom 
Mikuláši a odsúhlasená situácia dočasného dopravného značenia. 

- V dotknutom území sa nachádza podzemná sieť veřejného osvetlenia. Pred začatím 
stavebných prác je stavebník povinný požiadať o jej vytýčenie Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš. 

- Pripomienkam a požiadavkám sa vyhovuje v plnom rozsahu. 

Odovodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal předložený 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hl'adísk uvedených v ustanoveniach 
uvedených v § 37 stavebného zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že 
umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spíňa 
požiadavky stanovené v § 43 d a43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, 
vyhláškou 532/2002 Z. z. a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 06.03.2015 stavebný úrad obdržal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „ Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Přeložka NNK a VNK " od navrhovateFa 
Slavomíry Porubenovej, Ul. M. Pišúta 457/26, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení 
spoločnosťou EUB, s.r.o., Ul. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
44 736 339. Dňa 17.03.2015 stavebný úrad nariadil formou verejnej vyhlášky ústné 
pojednáváme spojené s miestnym zisťovaním na dňa 15.04.2015. NakoFko na ústnom 
pojednávaní spoj enom s miestnym zisťovaním boli doložené všetky potřebné doklady a 
neboli zistené nedostatky a překážky ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení 
stavby stavebný úrad vydal v predmetnej veci rozhodnutie. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN SÚ města Liptovský Mikuláš. 
Podťa platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 
městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť 
bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN 
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znění zmien a doplnkov sa navrhovaná 
stavba nachádza v urbanistickom bloku „ zmiešané územie městská zóna ". Navrhovaná trasa , 
sietí nového podzemného NN a VN vedenia s novou PRIS skřínkou nie je v rozpore s 
platným územným plánom města Liptovský Mikuláš v znění zmien a doplnkov, zariadenia 
technickej infraštruktúry, slúžiace pre obsluhu územia, sú přípustnou funkciou předmětného 
urbanistického bloku Územný plán města Liptovský Mikuláš je zverejnený na 
www.mikulas.sk. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpismi z listov vlastníctva č. 5665, 5772, 5974, 6066, 
6794, 6951 a 8001 vyhotovenými Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym -
odborom dňa 15.04.2015 a 13.02.2015 a súhlasmi majiteFov předmětných pozemkov, ktorých 
sa realizácia přeložky „ Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Přeložka NNK a VNK " priamo 
týka. 

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

správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podFa § 54 zákona o správnom konaní sa 

http://www.mikulas.sk
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podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš cestou 
Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Štúrova 
1989/41 v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby 
abytovej politiky, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní 
všetkých oprávněných prostriedkov preskúmateFné súdom. 

Správný poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov 
Položka 59 písm. „ a " ods. 1: 40 € bol uhradený na mestskom úřade Liptovský Mikuláš. 

Doručuje sa 
- Ing. Hološ Tomáš, Smrečany 21, 032 05 Smrečany 
- Bulla Stanislav, Bodice 79, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Michalík Ján, Ul. Hradná 531, 033 01 Liptovský Hrádok 
- EUB, s.r.o., Ul. Priehradná 1690/30, 031 04 Liptovský Mikuláš 
- Lysý Pavol, Ul. Pod cintorínom 1038/11, 034 01 Ružomberok 
- Květoslava Michalíková, Ul. Hradná 531, 033 01 Liptovský Hrádok 
- 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 v správě Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši, Ul. Hollého 4, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

Toto oznámenie má podl'a § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť 
vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom 
rozhlase, tlačí alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Město Liptovský Mikuláš - Oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 

priestranstiev, Útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, 
Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

- Okresné riaditďstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie 
osloboditel'ov 1, 031 42 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Ul. Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠVS, Ul. Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, Ul. 
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Ing. Ján Bleháč, PhD. 
primátor města 
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LMT, a.s., Ul. 1.mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ul. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
Orange Slovensko, a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, Ul. 
Československej armády 7, 974 31 Banská Bystrica 
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných 
služieb, Ul. 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica 
Energotel, a.s., Ul. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
Telefónica 02 Slovakia, s.r.o., Ul. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:. 

26  -06-  2015  1  0  -06-  2015  
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 
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