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Obec Závažná Porubá 
Ul. Hlavná 135, 032 02 Závažná Porubá 

Číslo: UR a SP/2014-06180/03-BR V Liptovskom Mikuláši: 11.11.2014 

Vec: Město Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 
00 315 524 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Odstavné plochy -
Ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš " 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

STAVEBNÉ POVOLENIE 
Stavebník Město Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 00 315 524 podal dňa 07.10.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „ Odstavné plochy - Ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš ". 

Obec Závažná Porubá zastúpená starostom obce ako příslušný stavebný úrad podťa 
§ 120 v spojení s§ 119 ods. 3 zák. č. 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 a bývanie, § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. v znění neskorších predpisov a 
v súlade s vyhláškou č. 35/1984 Zb., lctorou sa vykonává zákon o pozemných komunikáciách 
a v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známými účastníkmi konania a po 
preskúmaní podkladov rozhodol takto: 

Stavba „ Odstavné plochy - Ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš " ktorá bude 
umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 374/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš sa podťa § 66, ods. 
1 zák. č. 50/1976 Zb. ( stavebného zákona ) 

p o v o l ' u j e  
Popis stavby: 

Odstavné stojiská sú navrhnuté so šikmým radením 45° na přístupová komunikáciu 
dížky 50,98 m vedúcu pozdlž bytového domu. Přístupová komunikácia šířky 3,50 m je 
navrhnutá ako jednopruhová komunikácia s oboj směrnou premávkou. Pozdíž komunikácie je 
navrhnutý chodník šířky 1,5 m oddelený čestným obrubníkom zapuštěným po úroveň 
priťahlej vozovky. 

Počet navrhovaných odstavných stojísk: 
8 x 4,0 x 2,4 m 
1 x 4,0 x 3,5 m 

Z celkového počtu navrhovaných stojísk bude 1 stojisko vykradené pre osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Sklon terénu v riešenej lokalitě je mierny, 
ktorému bude taktiež prispósobený návrh riešených odstavných stojísk. Pozdížny sklon 
prístupovej komunikácie je navrhnutý v rozmedzí 0,50 % - 6,30 %. Základný priečny sklon 
odstavných ploch je navrhnutý 2,0 %, priečny sklon komunikácie 2,5 %. Kryt odstavných 
ploch je navrhnutý dlážděný, kryt komunikácie živičný. 
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Objektová skladba: / v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia / 
• Stavebné a inžinierske objekty 

SO-Ol Odstavné plochy - Ul. Majeríkova 

Projektová dokumentáciu vypracovali: 
- Ing. Martin Uličný, endis, s.r.o., Ul. Roťnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš 

5049*SP*I2 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Napojenie na komunikačnú sieť: 
- Príjazd a přístup kparkoviskám bude z miestnej komunikácie Ul. Majeríkova pare. č. 

KN-C 6705. 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 
Umiestnenie stavby „ Odstavné plochy - Ul. Chalúpkova " bude realizované podl'a 

rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného obcou Závažná Porubá pod č. UR a SP/2014-
03893/03-BR zo dňa 27.08.2014. 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: 
napojenie na rozvodné siete: 
- Stavba nebude napojená na žiadne rozvodné siete. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podfa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 

- Pri uskutečnění stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 

- Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 
237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon /, příslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z. 

- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
- Spósob uskutočňovania: dodávateFsky. 
- Zhotovitel' stavby: SLOVKOREKT, spol. s r.o., Ul. Pod Stráňami 1146/4, 031 01 

Liptovský Mikuláš. 
- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby a na stavbě je potřebné viesť stavebný denník 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z hPadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hPadiska architektúry: 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. 
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuťu na viditeFnom mieste pri 

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude 
stavbu uskutečňovat' a ktorý orgán a lcedy stavbu povolil. 

- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu. V případe záběru 
veřejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas město Liptovský Mikuláš, 
útvar cestnej dopravy, PK a VP. 

- Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 6005. 
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- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priťahlých komunikáciách, je 
potřebné zabezpečit' ich ochranu pred znečištěním. 

- Odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo 
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnutel'ností. 

- 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 Okrcsnému úřadu Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH. 

- Odpad zo stavebnej činnosti je potřebné zlikvidovat' na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobě je 
potřebné uschovat' po dobu 5 rolcov od ukončenia stavby. 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek ŠSOH 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas realizácie stavby, sa bude nakladať v súlade 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. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdat' 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). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné 
skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou ( napr. veťkoobjemový 
kontajner ) na vzniknutý odpad, připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude 
ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. Bitúmenové zmesi 
je potřebné zhodnotit' v povolenom zariadení. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
- V predmetnej lokalitě města Liptovský Mikuláš, pare. č. 6705, 374/1 a v jej bezprostrednej 

blízkosti sa nachádzajú podzemně vedenia VN/NN, v majetku a správě SSE-D, a.s. 
- Z dóvodu možného nesúladu mapových podkladov so skutočnosťou zakresFovanie trás 

dotknutých vedení do Vami dodaných mapových podkladov nevykonáváme. Ak máte 
záujem o zakresleme trás dotknutých vedení do mapových podkladov SSE-D, a.s. je 
možné si túto službu za úhradu objednat' písomnou formou na adrese; Stredoslovenská 
energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. 

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. 

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe 
objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z příslušného Střediska prevádzky a 
údržby VN a NN (p. Peter Fiačan tel. 041/5196650 ) 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z. z. a příslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame 
neporušit' stabilitu existujúcich rozpojovacích a istiacich skříň a celistvost' uzemňovacej 
sústavy. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 
přizvat' zástupců SSE-D, a.s. z příslušného Střediska prevádzky a údržby VN a NN na 
kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, připadne na kópiu tohto 
vyjadrenia. 
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- V súbehu a křižovaní NN podzemného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor 
min. 1,0 meter na lcaždú stranu. V opačnom případe pri opravách a rekonštrukciách našich 
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

- Zároveň si Vás dovol'ujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj vedenia 
třetích osob. 

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

fotokópiu tohto vyjadrenia. 

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 podfa platnej legislativy 
V ochrannom pásme je zakázané: 

-zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, - vysádzať a pěstovat' trvalé porasty. -
uskladňovat' 1'ahlco hoďavé alebo výbušné látky. 

-vykonávat' činnosti ohrozujúce bezpečnost' osob a majetku, 
-vykonávat' činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnost' a spol'ahlivosť 

prevádzky sústavy, 
-ostatné případy a podmienky riešiť podťa platnej legislativy 

Výnimky z ochranných pásiem móže v odóvodnených prípadoch povolit' stavebný úrad, 
na základe stanoviska prevádzkovateFa distribučnej sústavy. 

Pri koliziách a priblíženiach k NN nadzemným vedeniam, je potřebné dodržať příslušné 
STN normy, a nimi stanovené bezpečné vzdialenosti. 

2. Pred zahájením prác je bezpodmienečne potřebné v dostatočnom časovom předstihu 
(min. 40 dní vopred ) požiadať SSE a.s. příslušné pracovisko Oblastnej kancelárie údržby 
o vytýčenie inžinierskych sietí v majetku SSE-D. Tito pracovnici SSE a.s. budú přizvaní 
aj ku kontrole samotnej pokládky káblových vedení a v případe potřeby odsúhlasia 
pokládku zápisom do stavebného denníka. 

3. ZamestnávateF 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 náležito 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 majetku SSE-D. 

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. PokiaF nebudú splněné podmienky týchto ustanovení, žiadna 
fyzická alebo právnická osoba nesmie vykonávat' činnosti a práce na elektoenergetických 
zariadeniach vo vlastníctve SSE-D bez písomného súhlasu vlastníka a prevádzkovateFa 
distribučnej sústavy ( SSE-D ). 
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5. Přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia podl'a zákona o energetike je 
možné vykonat' len zo súhlasom vlastníka tohto zariadenia a na náklady žiadatel'a, pokiaP 
sa nedohodne inak. 

6. El. přívod od určeného odovzdávacieho miesta z distribučnej sústavy po elektroměrová 
rozvodnicu ( vrátane ) si buduje stavebník na vlastné náklady. Projektová dokumentácia 
( PD ) musí byť navrhnutá s ohťadom 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 Technickou inšpekciou. 

7. Práce v zmysle PD na elektrickom zariadení smie realizovat' odborné sposobilá 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 si v případe externého dodávatďa vyhradzuje právo použitia jednotlivých 
konštrukčných prvlcov a celkov od iných výrobcov, pri dodržaní druhu prvkov a celkov, 
podPa platného „ Katalogu funkčných celkov a prvkov v SSE-D " v čase realizácie na 
základe rozhodnutia výberovej lcomisie. 

9. Odsúhlasená menovitá prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je 
jednoznačné zadefinovaná vo vyjádření, a hlavný istič 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 voPný priestor aspoň 800mm a Jeho spodný okraj musí byť vo výške min. óOOmm 
nad upraveným terénom. Pri osádzaní ER vedPa jestvujúceho podpěrného bodu je 
potřebné dodržať vzdialenosť min. 2m, a rešpektovať jestvujúce energetické zariadenie, 
nepoškodzovať celistvost' uzemnení apod.. Zasahovat' do el. přípojky móže vlastník el. 
přípojky len so súhlasom prevádzkovatePa distribučnej sústavy. Ku priznaniu príslušnej 
sadzby s potřebou blokovania spotrebičov pre el. 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 pripojenia k sústave. Montáž určeného meradla 
zabezpečuje prevádzkovatel' distribučnej sústavy. 

12. 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. 

13. Pred zahájením procesu pripojenia nového odběrného miesta musí byť s odberateFom 
uzavretá Zmluva o připojení, v ktorej bude stanovený připojovací poplatok.0020K 
zmluve o připojení je potřebné předložit': 

-žiadosť na predpísanom tlačive, 
-list vlastníctva ( resp. súhlas vlastníka pozemku ). 

Po úhradě a pripísaní připoj o vacieho poplatku na účet SSE-D, splnění technických 
podmienok, obchodných podmienok a podmienok uvedených v príslušnom vyjádření, 
bude možné připojenie odběrného miesta do Distribučnej sústavy. Po príprave odběrného 
miesta stavebníkom, v zmysle bodu 6., a předložení revíznej správy ( OPAS ) a atestu od 
ER, móže zákazník uzavrieť Zmluvu o dodávke a distribúcii elektřiny s vybraným 
DodávateFom, pri čom si zvolí tarifu, výšku zálohy, spósob platby. Až po uzavretí 
Zmluvy o dodávke je možné zahájit' samotná dodávku el. energie. 
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14. V případe dodania PD zabezpečenej dodávatel'sky cudzou organizáciou a v případe, ak 
ide v zmysle zákona 251/2012 Z. z. o distribučnú sústavu, SSE-D si vyhradzuje právo na 
určenie spósobu a podmienok realizácie předmětného diela na oddelení Projektového 
manažmentu. Upozorňujeme, že Vami spracovaná projektová dokumentácia musí byť v 
súlade so Standardom projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potřeby 
SSE-D, ktorý Je uvedený na internetovej stráň ke SSE-D. Za technickú parametrizáciu v 
rámci projektovej dokumentácie, a možnost' realizácie energetického diela podFa 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 jednoznačná identifíkáciu polohy 
vedenia v teréne. Zamerania žiadame spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, v7, ktorý 
je načítatefný v grafíckom 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 financovania jednotlivých spósobov napojenia a postupy pri připojovaní sú 

uvedené na www.sse-d.sk 
18. Vyjadrenie pre stavebné povolenie je platné 2 roky ak sa neurčí inak. 
19. Vyjadrenie pre el. vykurovanie je platné 1 rok ak sa neurčí inak. 

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. 
priloženie fotokopie tohto vyjadrenia. 
Toto vyjadrenie može slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného 
povolenia. 

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, dovodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnost' podfa bodu 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povimiá 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 spracováním 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 žiadatefa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných lcábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
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- 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 
žiadatefa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochraimého 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 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. Vzhfadom 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 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 Babáh ian.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 ohfadu 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. 

- Žiadatefa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutefnosť 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 žiadatefa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

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

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultách so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povimiý zabezpečit': 
- Ochranu alebo preloženie sietf v zmysle konkrétných podmienok určených 

zamestnancom Slovák Telekom, a.s. 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 
- V lokalitě predmetu Vašej žiadosti je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s 

přeložením sietí ( alebo vybudováním telekomunikačnej přípojky ) iba zmluvný partner: 
Ján Potančok, teletandem@mail.t-com.sk. 0903409880 

- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení ( káble, potrubia) 
s róznou funkčnosťou. 

- Pri akýchkolVek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 

mailto:ian.babal@telekom.sk
mailto:teletandem@mail.t-com.sk
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- Preukázatefné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
jeho ochranu stanovené 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohová odchylku 
± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

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

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každá stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním) 
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami z dóvodu, že ST 

nezodpovedá za změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST 
- UPOZORNENIE: V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie 

tel. káblov je toto možné vykonat' ten so sáhlasom pověřeného zamestnanca ST. 
- V případe požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) je 

potřebné si podat' žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telelcom.sk). 
- Žiadame dodržať platné předpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorová ápravu vedení v 

plnom rozsahu. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 
- Podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o ázemnom 

plánovaní a stavebnom poriadlcu v znění neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v 
případe zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 
osoba zodpovědná za vykonáváme prác ihned' ohlásit' nález KPU Žilina. Nález sa 
musí ponechat' bez změny až do obhliadky krajským pamiatkovým áradom alebo ním 
poverenou odborné spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým áradom je 
nálezca povinný vykonat' všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najma 
zabezpečit' ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaP o ňom 
nerozhodne stavebný árad po dohodě s krajským pamiatkovým áradom. Archeologický 
nález móže vyzdvihnáť a premiestniť z póvodného miesta a z nálezových sávislostí iba 
oprávněná osoba metodami archeologického výskumu. 

FIN.M.O.S. a.s. 
- AkékolVek práce týkajáce sa zariadení VO budá vykonané na náklady města Liptovský 

Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovědnost'. 
- V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame 

vykonat' přesné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora. 
- Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajá vo vlastníctve našej spoločnosti a 

vykonané změny nemajá vplyv na obsah existujácich zmluvných vzťahov medzi našou 
spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš, o čom žiadame předložit' prehlásenie města 
Liptovský Mikuláš. 

- Uskutočnené změny na VO budá premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu VO 
na vlastně náklady města Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude bezodkladné 
předložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti. 

- Z technického hťadiska sa k samotnému obsahu projektovej dokumentácie pre vydanie 
stavebného povolenia nevyjadřujeme. 

http://www.telelcom.sk
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- Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a 
zmien na VO ako aj o zaslanie příslušných dokladov, najma revíznych správ a pasportu 
VO. 

Městský úrad v Liptovskom Mikuláši, oddelenie životného prostredia, dopravy a 
veřejných priestranstiev, útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných 
priestranstiev 
- V mieste umiestnenia stavby sa nachádza podzemné vedenie veřejného osvetlenia. 

IMAFEX, s.r.o. 
- V samotnej oblasti realizácie sa nachádzajú naše siete. Pred začatím prác žiadame 

kontaktovat' nášho pracovníka ( 0917 309 178 ), ktorý vytýči naše siete. V blízkosti našich 
sietí žiadame práce vykonávat' ručně bez použitia mechanizmov. V případe odhalenia 
našich sietí ich žiadame pred zásypom obhliadnuť našim pracovníkom, ktorý vytýčil siete. 

LiptovNet, a.s. 
- V samotnej oblasti realizácie sa nachádzajú naše siete. Pred začatím prác žiadame 

kontaktovat' nášho pracovníka ( 0917 847 183 ), ktorý vytýči naše siete. V blízkosti našich 
sietí žiadame práce vykonávat' ručně bez použitia mechanizmov. V případe odhalenia 
našich sietí ich žiadame pred zásypom obhliadnuť našim pracovníkom, ktorý vytýčil siete. 

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

správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2014/003641-002/Ja zo dňa 
06.05.2014 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/006186-005/LÍ zo dňa 09.10.2014 

- Okresné riaditďstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. 
ORHZ-LM1-337/2014 zo dňa 13.05.2014 

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4600007055 zo dňa 22.05.2014 
- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611402885 zo dňa 14.08.2014 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2014/9234-2/29213/FUR zo dňa 

09.05.2014 
- Město Liptovský Mikuláš - Přednosta Městského útvaru, Útvar hlavného architekta 
- Město Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 

priestranstiev, Útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev 
pod č. ŽPD-2014/03037-002/POR zo dňa 29.04.2014 

- Město Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 
priestranstiev, Oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných priestranstiev, Útvar 
životného prostredia a pol'nohospodárstva pod č. ŽPD-2014/04016-03/Chv zo dňa 
11.07.2014 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 1619/2014/Ing. Hc zo dňa 12.05.2014 
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pod č. 145/DU/DPPRZV/2014 zo dňa 23.05.2014 
- Orange Slovensko, a.s. pod č. BB - 0768/2014 zo dňa 12.05.2014 
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o. zo dňa 13.05.2014 
- PROFI - NET s.r.o. zo dňa 07.05.2014 
- LiptovNet, a.s., pod č. JP-VY-5060214 zo dňa 06.05.2014 
- IMAFEX, spol. s r.o., pod č. JP-VY-5160214 zo dňa 06.05.2014 
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných 

služieb zo dňa 30.04.2014 
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- Energotel a.s., pod č. 0Sl-TÚ/2013/Št zo dňa 15.05.2014 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod č. 

ASMdpS-1-493/2014 zo dňa 03.07.2014 
- Verejnoprospešné služby pod č. 558/2014 zo dňa 22.05.2014 
- FIN.M.O.S., a.s., pod č. PL/2014 0625a zo dňa 25.06.2014 
- Telefónica Slovakia, s.r.o. zo dňa 06.05.2014 
- LMT,a.s. zo dňa 30.04.2014 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' 
vzmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch 
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá. 

Ukončenie stavby oznámit' stavebnému úřadu a požiadať s příslušnými dokladmi 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoFko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia 
§ 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebné povolenie 
jev zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné aj pre právnych nástupcov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- Neboli uplatněné 

Stavba „ Odstavné plochy - Ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš " móže byť 
kolaudovaná, až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu 
SO-02 Dažďová kanalizácia - Odstavné plochy Ul. Majeríkova. 

Odovodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal předložená žiadosť o 

stavebné povolenie z hťadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov, prejednal ju 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva 
a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v 
§ 43d a43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z. 
a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 07.10.2014 stavebný úrad obdržal žiadosť o stavebné povolenie „ Odstavné plochy 
- Ul. Majeríkova Liptovský Mikuláš " od žiadateťa města Liptovský Mikuláš, Ul. Stúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524. Dňa 15.10.2014 oznámil stavebný 
úrad začatie stavebného konania a upustil od miestneho zisťovania aj od ústného 
pojednávania, nakoFko sú mu poměry v danej lokalitě dostatočne známe a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stanovil lehotu 7 pracovných dní od 
doručenia oznámenia o začatí konania na vznesenie pripomienok. NakoFko ku konaniu boli 
doložené všetky potřebné stanoviská dotknutých orgánov stavebný úrad vydal v predmetnej 
veci stavebné povolenie. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienolc 
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade splatným ÚPN SÚ města Liptovský Mikuláš. 
PodFa 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 
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stavba nachádza v urbanistickom bloku „ obytné územie s převahou bytových domov 
Stavba je v súlade s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 4401 vyhotoveným 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, ICatastrálnym odborom dňa 08.10.2014. 

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

správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 zákona o správnom konaní sa 
podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Závažná Porubá cestou 
Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Štúrova 
1989/41 vLiptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
Odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, Námestie osloboditeFov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých oprávněných prostriedkov 
preskúmatel'né súdom. / 

Bc. Pavel Baráni 
starosta obce 

Správný poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov § 4, 
ods. 1, písm. „ a "je obec od poplatku oslobodená. 

Doručuje sa 
- Město Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
- Ing. Martin Uličný, Endis, s.r.o., Ul. RoPnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- Ostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou „ Veřejné osvetlenie Stošická ulica " sa rozhodnutie doručuje 
formou veřej nej vyhlášky 

Toto rozhodnutie má podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov 
povahu verejnej vyhlášky a podI'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
musí byť vyvesené v inieste 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 sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom 
rozhlase, tlači 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 

- Město Liptovský Mikuláš - Oddelenie životného prostredia dopravy a veřejných 
priestranstiev, Útvar životného prostredia a pofnohospodárstva, Ul. Štúrova 1989/41, 031 
42 Liptovský Mikuláš 

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

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
- Okresně riaditeFstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie 

osloboditel'ov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, Ul. 

Ceskoslovenskej armády 7, 974 31 Banská Bystrica 
- Profi-net, s.r.o., Ul. l.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Verejnoprospešné služby, Ul. Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- 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 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ul. Pri Rajčianlce 2927/8, 010 47 Žilina 
- Slovák Telekom, a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- Orange Slovensko, a.s., Ul. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
- LiptovNet a.s., Ul. Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- IMAFEX, spol. s r.o., Ul. Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ul. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
- FIN.M.O.S., a.s., Pěkná cesta 19, 831 05 Bratislava 
- Fond Seed Capital, k. s., Ul. Nevádzová 5, 821 01 Bratislava 

1 1  -11-2011 12  -12-  2014  
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

oúeeoi[€ nbU) hBm dňa. 
27  -11-  2014  

Oznámené iným spósobom (akým) 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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