
Číslo: URaSP 2015/05498-03/VY 
Vybavuje: Ing. VYPARINA 
Tel.: 044/55 65 341 

V Liptovskom Mikuláši : 29.10.2015 

E-mail: m.vyparina@mikulas.sk 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNĚ ROZHODNUTIE 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 a § 119 odst. 1 
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění 
neskorších predpisov a § 5 písni, a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné 
rozhodovanie, stavebný poriadok a bývanie, v územnom konaní posúdil podl'a § 37 stavebnélio 
zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby ktorý dňa 30.9.2015 podala 

Národná agentura pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 
42156424 v zastúpení Profi - NETWORK Slovakia a.s., Bratislavská 117/48, 911 05 
Trenčín, IČO: 36700231, Ing. Martin Štiffel 

(ďalej len „navrhovatel'"), a na základe tohto posúdenia vydává podFa § 39 a § 39a stavebného 
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2.00 Z. z. ktorou sa vykonávají) niektoré ustanovenia stavebného 
zákona 

Realizácia optických sietí LM-1 Liptovský Mikuláš, obce Liptovský Ondřej, Jakubovany, 
Koňská 

(ďalej len „stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Olcoličné, Beňadiková, Liptovský 
Ondřej, Jakubovany, Koňská podia zakreslenia v projektovej dokumentácii avkópii 
z katastrálnej mapy, ktorá tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia. 

Popis stavby: 
- Počiatočným bodom trasy miestneho optického lcábla (MOK) je uzol služieb patriaci 

spoločnosti Slovák Telekom a.s. (ST a.s.) umiestnený v mestskej časti Okoličné města 
Liptovský Mikuláš s GPS súradnicami [E 49,080521; N 19,649594]. 

- V intraviláne města Liptovský Mikuláš je trasa navrhnutá pozdlž spevnených (ulice 
Opatovská, Smrečianska a Ziarska ) aj nespevnených miestnych komunikácií pozdlž 
železničnej tratě, prevažne na pozemkoch patriacich městu liptovský Mikuláš a čiastočne 
aj na pozemkoch patriacich Slovenskému vodohospodářskému podniku a na parcelách 
neevidovaných na listoch vlastníctva. 

- V extraviláne medzi mestom Liptovský Mikuláš ;i obcou Liptovský Ondřej je trasa 

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  
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navrhnutá zváčša po nespevnených plochách prevažne trávnatého charakteru a čiastočne 
pozdíž cesty 1 11/2338. 

- V intraviláne obce Liptovský Ondřej je trasa navrhnutá pozdíž cesty 111/2338 a cesty 
111/2339 ako aj pozdíž nespevnených miestnych komunikácií (pozdíž Koňského potoka) 
patriacich prevažne obci Liptovský Ondřej a Slovenskému vodohospodářskému podniku. 

- V intraviláne obce Jalcubovany je trasa navrhnutá pozdíž cesty 111/2339 a pozdíž 
existujúcich miestnych komunikácií, ktoré sú na pozemlcoch vo vlastníctve obce alebo na 
parcelách neevidovaných na liste vlastníctva. 

- V extraviláne medzi obcami Liptovský Ondřej a Koňská je trasa navrhnutá pozdíž cesty 
111/2338 prevažne vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a nezistených 
vlastníkov. 

- V intraviláne obce Koňská je P asa navrhnutá pozdíž cesty 111/2338 a pozdíž existujúcich 
miestnych komunikácií. ktoré sú na parcelách neevidovaných na liste vlastníctva. 

Vlastníctvo a užívanic pozemkov doložené: 

Podfa ustanovenia § 139 od st. 1 písm. c) stavebného zákona má navrhovatel' právo 
vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

- Ustanovenie § 139a odst. 10 písm. e) stavebného zákona definuje vedenia elektronickej 
komunikačnej siete ako veřejné dopravné a technické vybavenie územia. 

- Ustanovenie § 4 odsl. 15 zákona č. 610/2003 Z. z o elektronických komunikáciách 
v platnom znění hovoří že vedením sú liniové a inžinierske stavby elektronických 
komunikačných sietí a veřejné technické vybavenie územia. 

Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteFnostiam ustanovuje § 69 odst. 1 písm. a) zákona č. 
610/2003 Z. z o elektronických komunikáciách v znění: 

Podnik, klorý poskytuje veřejnú sieť, je vo veřejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu 
oprávněný 

a) zriaďovať a prevádzkovať veřejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nelmuteFnosti. 

Dokumentáciu pre územně konanie vypracoval: 
Ing. Helena Horňáková, Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Bratislavská č. 117/4, 911 05 
Trenčín, autorizovaný stavebný inžinier č.opr. 0756*A*2-3 

Pre umiestnenie a projektová přípravu stavby sa určujú tieto podmienky : 
Polohové a výškové umiestnenie stavby : 

Umiestnenie stavby bude realizované podl'a zakreslenia v projektovej dokumentácii 
a v kópii z katastrálně] mapy, ktorá tvoří neoddeliteFnú súčasť tohto rozhodnutia 

Vyhradenie podrobnějších podkladov alebo projektovej dokumentácie: 
- Dodržať ustanovenia STN 73 60 05 a STN 73 68 22. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií: 
Dodržať rozsah stavebných prác podFa projektovej dokumentácie. Každá změna ktorá 

može mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná bez 
predchádzajúceho posúdenia příslušným úradom. 

Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sietí realizovat' 
v zmysle STN 76 6005. 
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Ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia 

železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody č. 6, 
810 05 Bratislava vyjádřením č. 20319/2015-C342-SŽDD/48884 zo dňa 20.07.2015 bez 
pripomienok, 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Slovenskej republiky, Sekcia 
železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody č. 6, 
810 05 Bratislava vyjádřením č. 23000/2015-C342- SŽDD/58632 zo dňa 14.08.2015 bez 
pripomienok, 

- MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, CENTRUM PODPORY 
ŽILINA, Kuzmányho 26. 012 23 Žilina č. CPZA-ON-2015/006482 zo dňa 10.08.2015 bez 
pripomienok 

- MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA 
INFORMATIKY, TELEKOMUNIKÁCIÍ A BEZPEČNOSTI MV SR, ODBOR 
TELEKOMUNIKÁCIÍ, Pribinova 2, 812 72 Bratislava č. SITB-OT4-2015/0003 82-971 
zo dňa 22.07.2015 bez pripomienok 

- Ministerstvo obrany SR Agentura správy majetku, Detašované pracovisko Střed ČSA 
7, 974 31 Banská Bystrica č. ASMdpS-1-1128/2015 zo dňa 13.7.2015 s pripomienkami: 
stavbou nezasahovat' do objektov mostných telies. 

-  MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, CENTRUM PODPORY 
ŽILINA, oddelenie telekomunikačných služieb,  Kuzmányho 26.  012 23 Žil ina č .  
CPZA-OTS-2015/002815-075 zo dňa 23.7.  2015 bez pripomienok,  

- KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
vyjádřením č. KPUZA-2015/14753-2/48721 /FUR zo dňa 21.7.2015 s pripomienkami a 
to: Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit' 
najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý vykoná odborný 
dohl'ad stavby formou obhliadky jej výkopov z hfadiska výskytu možných archeolo
gických 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 o v, 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. 

- OKRESNĚ RIADITEESTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V 
LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, Námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
vyjádřením č. ORHZ-LM1-491/2015 zo dňa 15.07.2015 bez pripomienok, 

- OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ, ODBOR KŘÍŽOVÉHO RIADENIA, 
Námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OKR-2015/007006-002 
zo dňa 13.07.2015 bez pripomienok, 

- OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Námestie osloboditefov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OCDPK-
2015/007041-002 zo 16.07.2015 s pripomienkami: V plnej miere dodržte stanovisko SC 
ŽSK. Optický kábel bude vo viacerých prípadoch křižovat' cesty v našej štátnej (cestu č. 
Hl/2335 lx, cestu č. III/2338 2x). Uloženie kábla do telesa pozemných komunikácií 
žiadame realizovat' technológiou pretláčania, kolmo na os vozovky a do chráničky, ktorá 
bude přesahovat' minimálně 1 m za spevnenú časť pozemnej komunikácie. Mimo 
sídelného útvaru obcí ohraničeného dopravnou značkou označuj úcou začiatok a koniec 
obce nie je možné v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. umiestniť optické vedenie 
do čestného telesa a cestných pozemkov ciest č. III/2335, III/2338, lil/2339. Čestné teleso 
je v zmysle čestného zákona ohraničené vonlcajšími hranami priekop, rigolov, násypov a 
zárezov svahov. Z tohto dóvodu žiadame mimo sídelných útvarov obcí optické vedenie 
umiestniť mimo čestné teleso a čestné pozemky. V obciach žiadame, aby optické vedenie 
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bolo vedené mimo vozovku cesty (v zelených pasoch, chodníkoch ...). S umiestnením 
vedenia do vozovky ciest budeme súhlasiť len v případe, že nebude možnost' iného 
umiestnenia a technického riešenia. Přesné vytýčenie trasy žiadame realizovat' za našej 
účasti a za účasti zástupců SC ZSK. Pred umiestnením optického kábla do telesa ciest č. 
Hl/2335, III/2338, III/2339 je nutné v súlade s §8 zákona č. 135/1961 Zb. po 
predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu požiadať o vydanie rozhodnutia na 
zvláštně užívanie pozemných komunikácií příslušný čestný správný orgán. V pripade 
obmedzenia cestnej premávky v súvislosti s realizáciou prác v telese ciest č. Hl/2335, 
HI/2338, III/2339 žiadame vypracovat' projekt organizácie dopravy počas výstavby, 
předložit' ho dopravnému inšpektorátu ne posúdenie a následne požiadať v súlade s §7 
zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty příslušný čestný 
správný orgán. Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák, č. 50/1976 Zb. 
/stavebný zákon/, připadne povolenia a rozhodnutia, 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-ŠVS 
2015/07102-002/Li zo 16.7.2015 bez pripomienok, 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-2015/7096-004-
VIT zo 25.08.2015 bez pripomienok, 
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-2015/007098-002/Pp zo 22.07.2015 
s pripomienkami: 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 a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho 
základe a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. Nebezpečné odpady sa 
odovzdávajú kompetentným organizáciám, ktoré zabezpečia ich zhodnotenie alebo 
odstránenie. V případe, že by nebolo možné pretláčanie miestnych komunikácií, 
chodníkov alebo spevnených ploch, je potřebné odpady vzniknuté pri ich prekopávaní 
(asfalt, betón,...) odovzdať len oprávnenej osobě v zmysle „zákona o odpadoch", pričom je 
potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na 
zhodnocovanie stavebných odpadov, ISO, a.s. Liptovský Mikuláš alebo PRIMÁ 
SLOVAKIA, a.s. Liptovský Mikuláš) pred zneškodněním (vyhovujúca skládka odpadov). 
Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy ochrany ovzdušia- Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-
OSZP/2015/007100-002 Kf zo 03.08. 2015 bez pripomienok 
Obec Koňská, Obecný úrad, Koňská 244, 032 04 Koňská vyjádřením č. 146/2015 zo dňa 
22.09.2015 bez pripomienok, 
Obec Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04 Liptovský Ondřej v zastúpení starostu Martina 
Kollára bez pripomienok, 
Obec Koňská, Koňská 244, 032 04 Liptovský Ondřej v zastúpení starostu Ing. Miroslava 
Komhála bez pripomienok, 
Obec Liptovský Ondřej, Liptovský Ondřej 84 v zastúpení starostu Euboša Zubora s 
pripomienkami: AkýkolVek zásah do MK - urobit' novů MK - asfalt v plnom rozsahu -
celú MK, Vedenie optiky podfa výkresu 10 a 11 PD - poza domy. Ak dojde k zmene - iba 
so súhlasom obce. Ak sa dá zmeniť trasa tak cez p.č. 649, 651. Nesúhlasím so zásahom do 
chodníkov. 
SPP-Distribúcia a.s. Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjádřením č. 
TD/42578/PP/Hn/2015 zo dňa 24.07.2015 s pripomienkami: Pred realizáciou zemných 
prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe 
písomnej objednávky požiadať SPP-D o přesné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení, objednávku je potřebné zaslat' na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 
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44/b, 825 11 Bratislava (p. Dagmar Riboňová, tel.č. +421 41 626 5598, e-mail: 
dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk). V záujme predchádzaniu poškodenia 
plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, 
SPP-D vykonává bezplatné vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti lOOm, 
alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. Stavebník zabezpečí vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných 
právnych predpisov, podl'a podmienok uvedených v tomto vyjádření. Stavebník je 
povinný pred začatím stavebného konania předložit' projektová dokumentáciu pre účely 
stavebného konania, alebo pre konanie podfa iných právnych predpisov, na posúdenie 
SPP-D. V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie 
podfa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: respektoval a zohl'adnil existenciu 
plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, pri 
súbehu a křižovaní navrhovaných vedení s existuj úcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržal minimálně odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

o zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 
o vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 
o zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov 

a křižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
o zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a křižovaní 

existuj úcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 
Osobitné podmienky: 
V miestach křižováni a s VTL plynovodom DN 500 OCL (Liptovský Ondřej) 
požadujeme uložit' optický kábel do betónovej (plastovej) tvárnicovej chránlčky alebo 
korýtka presahujúcu o 2 m na oboch stranách okraje 

- Strcdoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina 
vyjádřením č. 4600016985 zo dňa 11.08.2015 s pripomienkami: 

1. V predmetnej lokalitě a. v i ej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné 
káblové vedenia VN a NN, ako ai podpěrné body nadzemného vedenia VN a NN 
v správě SSE-D. a.s. 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v 
zmysle zákona 251/2012 Z.z. a příslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 
22kV od krajného vodiča na každú stranu lO.metrov. NN vzdušné vedenie od 
krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na 
každú stranu 1 .meter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' stabilitu 
existujúcich podpěrných bodov a celistvost' uzemňovacej sústavy. K tomuto 
vyjadreniu přikládáme mapu z danej lokality, v ktorej sú orientačně zakreslené 
VN vedenia - červenou a NN vedenia - zelenou (čiarou : čiarkovanou-nadzemné, 
plnou-podzemné). Dórazne upozorňujeme, že vyznačené trasy sú len orientačné a 
pred zahájením výkopových prác je bezpodmienečne potřebné vytýčenie 
podzemných kábelových vedení 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona j e 
pre určenie presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. Presnú 
trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. Vám na základe 
objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. - Technická příprava a RP -
p.Fiačan tel: 041/5196650 

4. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí 
realizátor přizvat' zástupců SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu 
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka připadne na kópiu tohto 
vyjadrenia. 

5. V případe potřeby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po předložení zápisu z 
kontroly zariadenia, v majetku SSE-D, a.s.Zilina. 

6. V súbehu a křižovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 
i meter od podpěrných bodov na každú stranu. V opačnom případe pri opravách a 
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

mailto:dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk
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7. Stavbu žiadame realizovat' v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 
8. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj vedenia 

třetích osob. Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho 
vystavenia. 

- ORANGE SLOVENSKO a.s., Michlovský s.r.o. , Zvolenská cesta 21, 974 05 Banslca 
Bystrica, UC 2 - údržbové centrum Banslca Bystrica vyjádřením č. BB -1466/2015 zo dňa 
07.08.2015 : nedojde k střetu PTZ, 

- Telefónica 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava vyjádřením zo dňa 
15.07.2015 bez pripomienok, 

- SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA č. 
5536/2015/2320/23641 zo dňa 20.7.2015 bez pripomienok, 

- Energotel a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina č. ET/MM15/752 zo dňa 
21.7.2015 s pripomienkami: zasahuje podzemně telekomunikačně vedenia v správě 
Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina a Energotel, a. s., Bratislava, lctoré sme zakreslili 
informativně do priloženej PD. Jedná s o výkresová časť č.2,3,4. Pred zahájením prác 
požiadajte o vytýčenie. 

- Slovanet, a. s. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 2 zo 14.07.2015 bez pripomienok, 
- Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštěpný závod Liptovsky Hrádolc, Juraja 

Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádolc č. 37752/2015 zo 4.8.2015 bez pripomienok, 
- ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, GENERÁLNE 

RIADITEESTVO, ODBOR EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 
19692/2015/0420-2 zo 16.07.2015 bez pripomienok, 

- AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. AOS-654/2015 zo dňa 07.09.2015 bez pripomienok. 

Vyjadrenia účastníkov konania: 

- SSC a.s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 52/2015/SCŽSK zo dňa 28.10.2015 
s pripomienkami: 

1) Podmienky pre uloženie v sídelnom útvare 
1) mimo sídelný útvar bude optický lcábel uložený mimo teleso cesty následovně podfa 

miestnych podmienolc: 
a) min. 0,5m od existujúceho čestného telesa t.j. od vonlcajšej hrany prielcopy resp. paty 
svahu + ochranné pásmo optického lcábla. 
b) min. 0,5m od existujúceho čestného telesa t.j. od vonlcajšej hrany zářezového svahu 
resp. paty svahu + ochranné pásmo optického lcábla. 

2) Podmienky pre uloženie v sídelnom útvare 
2) v sídelnom útvare min. 0,5 m od existujúceho čestného telesa t.j. od vonlcajšej hrany 
prielcopy resp. paty svahu. 

3) polcial' v sídelnom útvare z dóvodu stiesnených podmienolc bude optický lcábel uložený 
do zeleného pásu, tento bude uložený v min. vzdialenosti l,0m od spevnenej krajnice 
vozovky a v min. hlblce 1,2 m pod niveletu olcolitého terénu. 

4) polcial' v sídelnom útvare z dóvodu stiesnených podmienolc bude optický lcábel uložený 
v súbehu s cestou pod dno cestnej prielcopy, potom na náklady stavebníka bude 
vybudovaný betonový rigol typu „U" /500 x 500 x 500/ mm, pod lctorý bude 
v chráničlceuložený optický lcábel 0,5m pod dno rigolu. V upravenom cestnom rigole sa 
nebudú nachádzať žiadne nadzemné časti optických rozvodov 

5) V miestach/úselcoch jestvujúceho vybudovaného odvodnenia - betonový rigol bude tento 
v případe porušenia/pošlcodenia opravený do riadneho stavu 



7 

6) pokial' v sídelnom útvare z dovodu stiesnených podmienok bude optický kábel uložený 
v súbehu s cestou do nespevnenej krajnice, počas výkopových prác nesmie byť zasiahnutá 
vozovka cesty. V případe poškodenia vozovky bude vykonaná obnova vozovky na šířku 
l,0m t. j. odfrézovanie časti vozovky hr. 5 cm a pokládka nového asfaltového lcoberca Aco 
11 hr. 5 cm. Přesný rozsah poškodenia a spátnej úpravy bude stanovený pri preberacom 
konaní; 

7) Miesto spoj a póvodnej vozovky s novou časťou vozovky z dovodu preplátovania 
konštrukčných vrstiev požadujeme utěsnit' trvale pružnou asfaltovou zálievkou (resp. inou 
porovnatefnou hmotou), na vlastné náklady investora, aj to len firmou s odbornou 
spósobilosťou pre dopravné stavby; 

8) Optický kábel bude v celej trase uloženia v cestnom telese vo všetkých prípadoch 
/kríženie alebo súbeh/ uložený do chráničky. 

9) Uloženie optického kábla vo vozovke cesty bude primárné realizované mikrotunelovaním, 
pričom bude minimalizovaný zásah do vozovky cesty. Pre umiestnenie startovacích jám 
technológiou mikrotunelovania si uplatňujeme následovně podmienky: 

a) Miesto rozkopávky čestného telesa pred výkopom v celej hrúbke asfaltového 
koberca zarezať, po zrealizovaní prác ryhu zasypat' štrkodrvinou po vrstvách max. 
300 mm s dósledným zhutněním anásledne priebežne dosýpať do nivelety 
vozovky. Zapravenie sa vykoná ihneď po uložení potrubia v šírke výkopu. Pre 
spatný zásyp ryhynie je možné použit' výkopový materiál. 

b) Provizórnu úpravu ukončit' najneskór do 15.10. příslušného roka; 

I. Provizórna úprava vozovky: 
Konštrukcia jednotlivých obrusných vrstiev dočasnei úpravy a konstrukčně vrstvy obnovy 
vozovky sú následovně: 
- Asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. obal', kam. AR (AOK) 120 mm 
- Spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m2 

- ACp 22 (II) 80 mm 
Štrkodrvina ŠD 350 mm 
Hutnenie zásypu výkopov min 96%P.S. 
Únosnost' pláne pod vozovkou v zmysle TKP časť 2 - Zemné práce tabufka č.6 

S p o l u  5 5 0  m m  
c) V případe nedostatočného zhutnenia zásypu ryhy po ukončení provizórnej úpravy 

a následného sadnutia v čase medzi provizórnou a definitívnou úpravou, bude 
pokles riešený ďalšou živičnou úpravou na náklady investora! 

d) Pred vykonáním asfaltových úprav vozovky budú vykonané statické 
zaťažovacie skúšky zhutnenia pláne pod vozovkou. Požadujeme dodržať 
modul pretvárnosti Edefl, Edef2 do 2,5 MPa. 

e) Konečná úprava ryhy bude vyhotovená zarezaním do asfaltových vrstiev, pričom 
obrusná vrstva bude odfrézovaná v hrúbke min. 120 mm a zařezaná v šírke ryhy 
s presahom min. 300 mm na každú stranu. Položenie konštrukčných vrstiev 
vozovky vykoná oprávněná organizácia následovně: 

II. Konstrukčně zloženie vozovky: 
AC0 11 (II) 

- Položenie samolepiacich sklovlaknitých výstužných geomreží do asfaltových 
povrchov vozoviek, ktoré budú uložené v celej šírke ryhy s presahom 300 mm na 
všetky strany 

- Spojovací postrek 0,5 kg/m2 

- ACL 16 (II) 70 mm 
- Spojovací postrek 0,5 kg/m2 



8 

(II) 
Štrkodrvina ŠD 

ACp 22 
80 mm 
350 mm 

Spolu 550 mm 
i) Zásyp ryhy bude zhotovený zo štrkopiesku alebo štrkodrviny v zmysle platných 

TP a STN so zhutněním po vrstvách max. 300 mm! 
10) Konečná súvislá asfaltová úprava bude vykonaná po 12 mesiacoch. Do tejto doby bude 

obrusná vrstva vozovky (konečná úprava v ryhe) nahradená vrstvou AR v zmysle bodu I. 
provizórna úprava. Pred konečnou úpravou cesty investor zabezpečí odfrézovanie celej 
asfaltovej vrstvy a jej nahradenie predpísánými konštrukčnými vrstvami; 

11) Pred zahájením výstavby investor stavby za účasti zástupců SC ŽSK vykoná pasport ciest, 
ako aj všetkých zariadení cesty (priepusty, mosty, priekopy, zvodidlá atď.) dotknutých 
výstavbou; 

12)Ryhu po výkope dósledne zhutnit'. Zeminu zvýkopov nie je možné ukladať na teleso 
cesty; 

13) V případe znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady; 
14) V případe narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest 

výkopu rýh, budeme požadovat' obnovu krytu v celej šírke a dížke dotknutého úseku 
cesty; 

15) Pred pokládkou konečnej úpravy cesty investor písomne vyzve správců cesty na fyzickú 
pochódzku a určenie podmienok konečnej úpravy; 

16) Vyzískaný asfaltový materiál z ryhy vozovky odovzdá stavebník správcovi cesty na 
příslušné středisko SC ŽSK - závod Liptov; 

17)Správca cesty si vyhradzuje právo vykonat' kontrolně vrty na ryhe pre skontrolovanie 
predpísaných konštrukčných vrstiev; 

18) Stavebné práce realizovat' v termíne máj - október příslušného roka, po písomnom 
odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotovitefom diela. 
K odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotovitefom diela žiadame 
přizvat' nášho zástupců, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v nasej správě, ale 
sa na stavenisku nachádzajú; 

19) V případe, že práce nebudú ukončené vpožadovanom termíne, správca požaduje do 
15.10. příslušného roka uzatvoriť zmluvu na výkon zimnej údržby vpredmetnom úseku 
cesty, ktorú předloží investor správcovi cesty - SC ŽSK, závod Liptov. Provizórnu úpravu 
cesty si musí správca cesty písomne prevziať; 

20) Križovanie optickej siete s mostnými objektmi a čestnými priepustmi žiadame navrhnúť 
mimo mostné objekty a čestné priepustu min. 5 m od vonkajších hrán mostného objektu 
resp. čestného priepustu t.j. jeho kolmého priemetu; 

21)Križovanie optickej siete scestným telesom žiadame realizovat' technológiou přetlaku 
kolmo na os cesty v min. híbke l,2m pod niveletou vozovky, bez zásahu do jej 
konštrukčných vrstiev a narušenia existuj úceho odvodňovacieho systému. Inžinierske 
siete žiadame uložit' do chráničky s presahom min. 1,0m za čestné teleso. Štartovacie 
jamy umiestniť mimo čestné teleso; 

22) V případe narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) upraví tieto stavebník 
do riadneho stavu; 

23) K vytýčeniu podzemnej trasy optického kábla, žiadatel' je povinný přizvat' zástupců SC 
ŽSK - TSU Lipt. Mikuláš, ktorý je oprávněný vykonat' zápis do stavebného denníka; 

24)Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného 
denníka) medzi stavebníkom a správcom cesty do termínu odovzdania stavby (za účasti 
správců cesty) sa úsek stavby na ceste stává staveniskom, stavebník preberá 
zodpovědnost' za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku třetím osobám; 
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25) Na práce v telese cesty bude uplatněná záručná doba 60 mesiacov od ukončenia prác 
aodovzdania miesta zásahu zástupcovi správců cesty. Po dobu trvania záručnej doby je 
žiadatel' povinný priebežne a bez meškania odstraňovat' závady vzniknuté v dósledku 
zásahu do telesa cesty; 

26) V případe, že počas stavebných prác stavebník alebo zhotovitel' zistí podzemně uloženie 
nevytýčeného odvodňovacieho zariadenia, okamžité oznámi túto skutočnosť správcovi 
komunikácie, ktorý stanoví ďalší postup; 

27) Žiadatel'je povinný oznámit' správcovi cesty začiatok realizácie prác a po ukončení prác 
v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správců cesty; 

28) Práce v telese cesty budú vykonávané pod ochranou uzávierky cesty podl'a schémy 
dočasného DZ odsúhlasenej OR PZ ODI Lipt. Mikuláš 

29) Stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác: 
a) čistit' prejazdné pásy vozovky 
b) zabezpečovat', aby výkopový pás uloženej kanalizácie bol zasypaný do nivelety 
vozovky 
c) zabezpečovat' a kontrolovat' osadenie dočasného dopravného značenia podl'a 
odsúhlasenej schémy 
d) zabezpečovat' a kontrolovat' osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom úseku 
cesty 
30. Případný iný zásah do telesa cesty je potřebné vopred prerokovať so správcom cesty, 

kde budú stanovené podmienky pre tento zásah; 
31. Žiadatel' je povinný dodržať platné normy, předpisy a ochranné pásma jednotlivých 

inžinierskych sietí; 
32. Žiadatel' vopred odsúhlasí so zástupcom správců cesty každú změnu vo vzťahu 

k ceste III/2235 a III/2238, ktorá bude realizovaná počas realizácie prác; 
33. Stavebník písomne zvolá samostatné preberacie konanie za účasti zástupců SC ŽSK -

TSÚ Lipt. Mikuláš a Okresného úřadu Lipt. Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, ktorého zápis bude slúžiť ako ukončenie stavby a začiatok plynutia záručnej 
doby. 

34. K preberaciemu konaniu budeme požadovat' doložit' dokumentáciu skutočnej realizácie 
stavby (DSRS) v mierke M 1:500 resp. M 1:1000a dokumentáciu kvality stavby. 

35. Keďže do pozemlcov a telesa ciest bude osadené cudzie technologické zariadenie, vlastník 
uvedených optických rozvodov a vlastník cesty uzatvoria pred vydáním povolenia na 
zvláštně užívanie cesty „Zmluvu o úhradě nákladov na vyvolané úpravy optických 
rozvodov umiestnených v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch" 

36. Vzhl'adom na rozsah zásahu do ciest II. a III. triedy je potřebné aj stanovisko 
v 

vlastníka ciest, ktorým je Zilinský samosprávný kraj. 
37. V případe zásahov do pozemkov, ktorých vlastníkom je Žilinský samosprávný kraj, 

je žiadatel' povinný uzatvoriť s vlastníkom pozemkov zmluvu o zriadení věcného 
břemena. 

v 

A. Podmienky SC ZSK pre vedenie trasy: 
výkres č.l -k. ú. Okoličné - sídelný útvar: 

optický kábel bude v sídelnom útvare křižovat' cestu III/2335(Podbreziny) v clem 
0,450 CDB kum pretlakom čestného telesa, ďalej bude uloženýv súbehu s cestou clon 
0,450 - 0,315 v zelenom páse vpravo v min. vzdialenosti 2,0m od jestvujúceho 
obrubníka 
výkres č.l a č. 2 - k.ú. Okoličné - mimo sídelný útvar: 
optický kábel bude mimo sídelný útvar v smere k ceste 1/18 uložený v súbehu s cestou 
vl'avo od clem 0,315 za zářezový svah mimo teleso cesty III/2335 + ochranné pásmo 
optického vedenia 
výkres č.3 a č. 4 —kú. Beňadiková - mimo sídelný útvar: 



10 

optický lcábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 clem 0,190 
- 0,275 mimo teleso cesty vFavo 0,5m za hranu čestného telesa, ďalej za čestné 
stromoradie a za hranu zářezového svahu čestného telesa mimo teleso cesty + 
ochranné pásmo optického vedenia 
výkres č.5 - k.ú. Beňadiková - mimo sídelný útvar: 
bez podmienok 
výkres č.6 — k. ú. Beňadiková - mimo sídelný útvar: 
optický kábel bude mimo sídelný útvaruložený v súbehu s cestou III/2338 clon 1,650 
- 2,300 mimo pozemok a teleso cesty vl'avo za čestné stromoradie + ochranné pásmo 
optického vedenia 
výkres č.7-k.ú. Beňadiková - mimo sídelný útvar: 
optický kábel bude mimo sídelný útvaruložený v súbehu s cestou III/2338 ckm 2,300 
- 2,340 mimo teleso cesty vl'avo za čestné stromoradie + ochranné pásmo optického 
vedenia 
výkres č.8- k.ú. Beňadiková, k. ú. Livt. Ondřej - mimo sídelný útvar: 
optický kábel bude mimo sídelný útvaruložený v súbehu s cestou III/2338 clem 3,190 
-4,105 mimo teleso cesty vl'avo, a to 5,0m od spevnenej krajnice vozovky + ochranné 
pásmo optického vedenia 
optický kábel bude mimo sídelný útvarkrižovať vodný tok v min. vzdialenosti 5,0m od 
vtokovej římsy mosta ev. č. 018135-002 
výkres č.9 - k. ú. Lipt. Ondřej - mimo sídelný útvar: 
optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 clon 4,105 
- 4,230 mimo teleso cesty vl'avo, a to 5,0m od spevnenej krajnice vozovky + ochranné 
pásmo optického vedenia 
výkres č.10 - k. ú. Lipt. Ondřej - sídelný útvar: 
optický kábel bude v sídelnom útvare uložený v súbehu s cestou III/2338 clon 4,230 -
4,545 do zeleného pásu pri ceste k oploteniu rodinných domov vFavo 
optický kábel bude v sídelnom útvare křižovat' vodný tok v min. vzdialenosti 5,0m od 
výtokovej římsy mosta ev. č. 018135-003 
výkres č. 11- k ú. Lipt. Ondref - sídelný útvar: 
optický kábel bude křižovat' cestu v sídelnom útvare v ckm 4,820 pretlakom čestného 
telesa a bude pokračovat' v smere Jakubovany i v smere Koňská v zastavanej časti 
vpravo v chodníkovej časti alebo v zelenom páse /clem 4,755 -5,135/ 
optický kábel bude v sídelnom útvare křižovat' vodný tok v min. vzdialenosti 5,0m od 
výtokovej římsy mosta ev. č. 018135-004 
optický kábel bude v sídelnom útvare křižovat' vodný tok v min. vzdialenosti 5,0m od 
vtokovej římsy mosta ev. č. 018135-005 
výkres č. 11 - k. ú. Lipt. Ondřej - mimo sídelný útvar: 
optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 clem 
v smere do Konskej mimo teleso cesty vpravo za čestné stromoradie + ochranné 
pásmo optického vedenia 
výkres č. 12 - k. ú. Lipt. Ondřej - mimo sídelný útvar: 
optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 clon 
v smere do Konskej mimo teleso cesty vpravo za čestné stromoradie + ochranné 
pásmo optického vedenia 
výkres č.13 — k ú. Koňská - mimo sídelný útvar: 
optický kábel bude mimo sídelný útvar uložený v súbehu s cestou III/2338 clem 
v smere do Konskej mimo teleso cesty vpravo l,0m za čestné stromoradie + ochranné 
pásmo optického vedenia 
výkres č. 14 - k. ú. Koňská - sídelný útvar:; 
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optický kábel bude v sídelnom útvare uložený v súbehu s cestou III/2338 clem 6,435 -
7,055 do zeleného pásu pri ceste vpravo alebo pod dno cestnej priekopy 
optický kábel bude v sídelnom útvare křižovat' vodný tok v min. vzdialenosti 5,0m od 
vtokovej římsy mosta ev. č. 018135-006 

B. PD pre zvláštně užívanie cesty bude obsahovat': 
projekt uloženia optického kábla: 

do telesa cesty v súbehu s cestou 
do zeleného pásu 
pod dno cestnej priekopy 
do spevnenej krajnice 

do telesa cesty jej křížením 
vedenía optického kábla okolo mosta a priepustu- konzultácia za SC ZSK, 
región Liptov: Ing. Eva Triznová, tel.: 0917 701 841. 

zoznam parciel pod čestným telesom zasiahnutých uložením optického kábla: 
Ku žiadosti pre zvláštně užívanie cesty bude přiložený návrh uloženia do katastrálnej 
mapy pre identifikáciu zasiahnutých parciel a pozemkov. 

C. Podmienky pre vydanie územného rozhodnutia: 
I. Majetkovým správcom ciest III/2335 aIII/2238 je Správa ciest ZSK, vlastníkom 

ciest je Žilinský samosprávný kraj. Stavebný objekt je navrhnutý na osadenie do 
čestného telesa; po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod čestným 
telesom sa vlastník optických rozvodov zavazuje zriadiť věcné břemeno na 
dotknutý úsek ciest! 

II. Vypracovanú PD pre vydanie rozhodnutia na zvláštně užívanie cesty žiadame 
předložit' na vyjadrenie, kde stanovíme podmienky realizácie prác! 

III. Toto stanovisko požadujeme zapracovat' do územného rozhodnutia. Pokial' ide 
o extravilán obce, SC ZSK súhlasí s udelením výnimky so zákazu činnosti 
v ochrannom pásme ciest III/2235 a III/2238. 

IV. Stavebník pred začatím prác v telese ciest III/2335 a III/2238 požiada v zmysle 
§-u 8, Zák. č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie čestný 
správný orgán, ktorému spolu so svojou žiadosťou předloží právoplatné územné 
rozhodnutie a naše vyjadrenie pre zvláštně užívanie cesty. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

- pripomienke SSC a.s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 52/2015/SCŽSK zo dňa 
28.10.2015 stavebný úrad vyhověl výrokovou časťou rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona tri roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. 

Územné rozhodnutie je podl'a § 40 ods.4 stavebného zákona závazné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateli a ostatných účastníkov územného konania. 
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O d ó v o d n e n i e :  

Dňa 30.9.2015 podal navrhovatel' Národná agentura pre sieťové a elektronické 
služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424 v zastúpení Profi - NETWORK 
Slovakia a.s., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36700231, Ing. Martin Štiffel 
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " Realizácia optických sietí LM-1 
Liptovský Mikuláš, obce Liptovský Ondřej, Jakubovany, Koňská" na pozemkoch 
v katastrálnom území Okoličné, Beňadiková, Liptovský Ondřej, Jakubovany, Koňská. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

K návrhu boli doložené nasledovné doklady: 
- 2 x projektová dokumentáeia 
- Doklad o zaplatení správného poplatku 
- Splnomoenenia na zastupovanie 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil 
veřejnou vyhláškou podfa § 36 stavebného zákona dňa 05.10.2015 začatie územného konania 
a dňa 27.10.2015 vykonal ústné pojednávanie s miestnym zisťovaním ktorého sa zúčastnili 
Martin Kollár - starosta obce Jakubovany, Euboš Žubor - starosta obce Liptovský Ondřej, Ing. 
Miroslav Kamhal - starosta obce Koňská, Profi - NETWORK Slovakia a.s., Bratislavská 
117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36700231 splnomocnenec - Ivan Ftáček. 

Navrhovatel' předložil vyjadrenia, stanoviská, posúdenia , a iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy a doklady o rokovaní s účastníkmi územného konania v súlade s § 3 
vyhlášky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Stavebnému úřadu boli předložené vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a to: 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia 
železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody č. 6, 810 05 
Bratislava vyjádřením č. 20319/2015-C342-SŽDD/48884 zo dňa 20.07.2015; Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy 
a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava vyjádřením č. 
23000/2015-C342- SŽDD/58632 zo dňa 14.08.2015; Obec Koňská, Obecný úrad, Koňská 
244, 032 04 Koňská vyjádřením č. 146/2015 zo dňa 22.09.2015; SPP-Distribúcia a.s. Mlýnské 
nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjádřením č. TD/42578/PP/Hn/2015 zo dňa 24.07.2015; 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina vyjádřením 
č. 4600016985 zo dňa 11.08.2015; ORANGE SLOVENSKO a.s., Michlovský s.r.o. , 
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banska Bystrica, UC 2 - údržbové centrum Banska Bystrica 
vyjádřením č. BB -1466/2015 zo dňa 07.08.2015; Telefónica 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 
24, 851 01 Bratislava vyjádřením zo dňa 15.07.2015; KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD 
ŽILINA, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina vyjádřením č. KPUZA-2015/14753-2/48721 
/FUR zo dňa 21.7.2015; OKRESNĚ RIADITELSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO 
ZBORU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, Námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský 
Mikuláš vyjádřením č. ORHZ-LM1-491/2015 zo dňa 15.07.2015; SLOVENSKÁ SPRÁVA 
CIEST, Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA č. 5536/2015/2320/23641 zo dňa 20.7.2015; 
Energotel a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina č. ET/MM15/752 zo dňa 
21.7.2015; MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, CENTRUM 
PODPORY ŽILINA, ICuzmányho 26. 012 23 Žilina č. CPZA-ON-2015/006482 zo dňa 
10.08.2015; MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA 
INFORMATIKY, TELEKOMUNIKÁCIÍ A BEZPEČNOSTI MV SR, ODBOR 
TELEKOMUNIKÁCIÍ, Pribinova 2, 812 72 Bratislava č. SITB-OT4-2015/0003 82-971 zo 
dňa 22.07.2015; Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Detašované pracovisko 
Střed ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica č. ASMdpS-1-1128/2015 zo dňa 13.7.2015; 
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OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ, ODBOR KŘÍŽOVÉHO RIADENIA, 
Námestie osloboditel'ov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OKR-2015/007006-002 zo 
dňa 13.07.2015; OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií, Námestie osloboditel'ov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-
OCDPK-2015/007041-002 zo 16.07.2015; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2015/07102-002/Li zo 16.7.2015; Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-2015/7096-004-VIT zo 25.08.2015; OKRESNÝ ÚRAD 
LIPTOVSKY MIKULÁŠ, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OÚ-LM-OSZP-
2015/007098-002/Pp zo 22.07.2015; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia- Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 
Mikuláš č. OU-LM-OSZP/2015/007100-002 Kf zo 03.08. 2015; Slovanet, a. s. Záhradnícka 
151,821 08 Bratislava 2 zo 14.07.2015; Lesy Slovenskej republiky., štátny podnik Odštěpný 
závod Liptovsky Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok č. 37752/2015 zo 
4.8.2015; ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, GENERÁLNE 
RIADITEESTVO, ODBOR EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 
19692/2015/0420-2 zo 16.07.2015; MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY, CENTRUM PODPORY ŽILINA, oddelenie telekomunikačných služieb, 
Kuzmányho 26. 012 23 Žilina č. CPZA-OTS-2015/002815-075 zo dňa 23.7. 2015; 
AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika, 031 01 Liptovský 
Mikuláš č. AOS-654/2015 zo dňa 07.09.2015, SSC a.s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina č. 
52/2015/SCŽSK zo dňa 28.10.2015. 

Pri podaní návrhu, v zákonom stanovenej lehote a pri ústnom pojednávaní podali 
pripomienky vlastníci susedných nehnutelností a účastníci konania, ktorých vlastnické a iné 
práva móžu byť rozhodnutím priamo dotknutí a to SSC a.s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 
Žilina. 

Pripomienkam SSC a.s., Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina stavebný úrad vyhověl 
v plnom rozsahu. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města, příslušný stavebný úrad, 
kompletně posúdil návrh na umiestnenie stavby podia §37 stavebného zákona a zistil, že 
umiestnenie stavby zodpovedá hladiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hladiskám neodporuje, ani neohrožuje životné prostredie. Umiestnenie vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu podia § 47 a § 48 stavebného zákona a všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu podia ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie Stavba sa realizuje v súlade s veřejným záujmom a vo 
veřej nom záujme. 

Upozornenie: 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona tri roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. 

Územné rozhodnutie je podia § 40 ods.4 stavebného zákona závazné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovatela a ostatných účastníkov územného konania. 

Nakolko sa jedná o telekomunikačnú stavbu, stavebník v zmysle § 56 ods. b) 
stavebného zákona: stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje: b) pri nadzemných a 
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podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích 
bodov. 

P o u č e n i e : 

Toto rozhodnutie má formu verejnej vyhlášky podfa § 26 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podfa § 26 ods.2 správného zákona je doručené vyvesením po dobu 15 
dní na úradnej tabuli správného orgánu a súčasne iným spósobom v mieste obvyklým. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Podfa § 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 meste Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného 
obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej 
politiky, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Ale toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov v správnom konaní nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť 

Poplatok: 
Správný poplatok podfa zákona č. 145/1995 Z. z. o správných poplatkoch v znění neskorších 
predpisov položky 59 písni, a ods. 2 vo výške 100,00 € bol zaplatený dňa 30.09.2015. 

Doručuje sa 
- Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podPa § 61 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, obci Liptovský Ondřej, obci Beňadiková, obci Jakubovany, obci 
Koňská. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou 
zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Detašované pracovisko Střed ČSA 7, 

974 31 Banská Bystrica č. ASMdpS-1-1128/2015; 
- KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
- OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Námestie osloboditefov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš; 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKY MIKULÁŠ, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš; 

preskúmaná súdom. 
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- Obec Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04 Liptovský Ondřej; Obec Koňská, 
- Obec Koňská 244, 032 04 Liptovský Ondřej, 
- Obec Liptovský Ondřej, Liptovský Ondřej 84, 032 04 Liptovský Ondřej, 
- Obecný úrad Beňadíková, Beňadíková 17, 032 04 Liptovský Ondřej, 
- SPP - Distribúcia a.s. Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, 
- Energotel a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina. 
- SSC a.s., TSULM, pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

Úradný záznam 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

29 -10- 2015 1 3  - 1 1 -  2 0 1 5  
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Oznámené iným spósobom (akým) 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME8T9KÝ ÚRAD 

931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  
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