
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP/2019/4305-03/AMi V Liptovskom Mikuláši: 23.07.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovatel‘:
Stredoslovenská distribučná a.s.. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO:

36442151
Žiadosf o zmenu územného rozhodnutia stavby: „IBV Nové Stošice — vysokonapäťová

JVN/ prípojka a nízkonapät‘ové JNN/ rozvody“

ROZHODNUTIE

Navrhovatef Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47

Žilina ICO: 36432151, podal dňa 15.05.2019 na Spoločný obecný úrad územného

rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie zmeny

územného rozhodnutia na stavbu „Liptovský l\‘Iikutáš — Stošicc — Zahustenie TS Nové

Stošice — imena 1“ - liniová stavba umiestnená v katastrálnom území Okoličné. Uvedeným

dňom bob začaté konanie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby.

Zmena sa týka rozhodnutia o umiestnení stavby, které bob vydané mestem Liptovský

Mikuláš dňa 20.01.2017 pod ě. MsUtURaSP 2016/05611-05/MIC, které nadobudlo

právoplatnost‘ dňa 08.03.20 17.
Mesto Liptovský Mikuláš, ako pňslušný stavebný úrad podľa 117 zákona č. 50/1976

Zb. o územnom pláiovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich

predpisov prerokovai návrh Stredoslovenskej distribučnej a.s., Zilina, Pil Rajčianke

2927/8, 010 47 Zilina fCO: 36442151 na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby

„IBV Nové Stošice — vysokonapäťová /VN/ prípojka a nízkonapäťové JNN/ rozvody,, s

účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa 36 a 41 stavebného zákona a

posúdil návrh postupom podľa * 37 a 38 stavebného zákona.

Na základe výsbedkov tohto konania podľa 41, odst. 1/stavebného zákona

nahrádza rozhodnutie o umiestneni stavby

I,IBV Nové Stošice — vysokonapäťovú NN/ prípojka anízkonapäťové ÍNN/ rozvody“,

ktoré boto vydané mestem Liptovský Mikuláš pod č. MsU/URaSP 2016/0561 1-05/N4IC zo

dňa 20.01.2017. novým rozhodnutím o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš — Stošicc —

Zahustenie TS Nové Stošice — Zmena 1“ - liniová stavba umiestnená v katastrálnom území

Okoličné tak. ako je to zakreslené v situačnom výkrese, který je grafickou prulohou tohto

rozhodnutia.

Objektová skladba
SO 01 VN káblové vedenie
SO 02 NN káblové vedenie

Prevádzkové súbory:
PS 01 Kiosková trafostanica
PS 02 výmena jestvujúcej trafostanice 266/ts/l.mikulas_stosice



Pre umiestncnie stavby a projektovú prípravu stavby sa podl‘a 39 a 39a stavebného

zákona určujú tieto podmienky:

SO 01 VN káblové vedenie
Vvsokonapáťová (VN) prípojka káb]om 2x3x22-NA2XS (FL) 1x70/16 mm2, uložená

v chráničke FSX-PEG 200/6 pre napájanie novej trafostanice — trasa 233 m.

Nová trafostanica bude napájaná VN káblovou pdpojkou, ktorá bude vedená z VN

rozvádzača vymenenej trafostanice. VN kábel od jestvujúcej trafostanice bude prechádzat‘

cca 10 m krajom komunikácie - parcela KN-C 1087/26 (KN-E 2782/501) v k.ú. Okoličné,

ktorá má v tejto časti podobu poľnej nespevnenej komunikácie. Pri styku s miestnou

komunikáciuju prekrižuje a ďalej bude vedená v zelenom páse po pozemkoch KN-C 1249/L

KN-C 1105, KN-C 1248 (KN- E 2782/501) v k.ú. Okoličné pozdlž miestnej komunflcácie až

k pozemku KN-C 1097/105 v k.ú. Okoličné. Trasa VN kábla bude vedená krajom pozemku

parc.č. KN-C 1097/105 v k.ú. Okoličné — pozdlž spoločnej hranice s parcelou KNC 1097/38

v kú. Okoličné, ktorá je v súbomnom vlastníctve vo vzdialenosti lm od hranice. Ďalej

odbočí na parcelu KNC 1097/102 v k.ú. Okoličné a ukončí sav novej trafostanici, ktorá bude

umiestnená na pozemku parcela KNC 1097/103 v k.ú, Okoličné.

SO 02 NN káblové vedenie
Z novej trafostanice sa vyvedú dva N}J rozvody pre napojenie IBV ajeden vývod pre

posilnenie jestvujúcej siete NN. Posilňovací vývod bude vedený v spoločnej trase s VN

káblom.

PS 01 Kiosková trafostaniea
Jedná sa o reaiizáciu kioskovej trafostanice. ktorá bude umiestnená na pozemku parc.č. KN-C

1097/103 v kú. Okoličná - 1.0 mod pozemku parc.č. KN-C 1097/102v k.ú. Okoličné a 1,0 m

od pozemku parc.č. KN-C 1097/101 v k.ú. Okoličné.

Trasa VN a MN káblových rozvodov v súbehu s miestnou komunikáciou bude realizovaná

ako pripokládka k už jestvujúcim MN rozvodom. Pri realizácií stavby nedójde k zásahu do

krylu spevnenej komunikácie. Križovanie poľnej cesty bude otvoreným výkopom.

Spůsob doterajšieho využitia pozemkov:

Zastavané plochy a nádvoria, záhrada.

Súhlas na vyňatie půdy z PPF:
Pred zahájením stavebného konania je potrebné požiadaf Okresný úrad Liptovský Mikuláš,

pozemkový a lesný odbor o vyňatie poľnohospodárskej půdy na dobu kratšiu ako 1 rok.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky

Polohové a výškové umiestnenie stavby
Umiestnenie stavby bude realizované podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii -

situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktozt tvod neoddeliteľnú

súčasť tohoto rozhodnutia. Trafostanica bude umiestnená na pozemku parc. č. KN-C

1097/103 v k.ú. Okoličné vo vlastníctve Mgr. Stanislava Stúrika, J. Martáka 3799/14, 036 01

Manin. Bola doložená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve.

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a STN:

- Dodržať ustanovenia SIN 73 6005 a SIN 73 6822.

- Križovanie, resp. súbehy s inžinierskymi sieťami budú riešené v zmysle priestorovej
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- normy SIN 73 6005 a súvisiacich predpisov.

- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých

podzemných
- inžinierskych sietí, ktoré mčžu byt‘ predmetnou stavbou dotknuté.

- V prípade spósobenia škody na súkromnom vlastníctve mých osób túto uhiadit“ podľa

- platných právnych predpisov a všetky novo vzniknuté škody uviesť do póvodného

stavu.
- Dodržať príslušné bezpečnostně predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác.

- vrátane zabezpečenia pešieho prístupu kjednotlivým nehnuteFnostiam.

- Dodržať rozsah stavebných prác podFa projektovej dokumentácie. Každá zmena, ktorá

möže mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná

bez predchádzajúceho posúdenia prislušným úradom.

Požiadavky vyplývajúce z chránenýeh území alebo ochranných pásiem:

- Dodržať ochraimé pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.

- V zmysle * 43 zákona č. 25 1/2012 Z. z. o energetike je ochranné pásmo vonkajšieho

podzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch straiách

krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie

od krajného kábla. Táto vzdialenost‘ je 1 m pri napätí do 110 kV wátane vedenia

riadiacej, regulačnej a zabezpečovacej techniky a 3 m pri napätí nad 110 kV. Boli

doložené Zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena s jednotlivými

v)astníkmi pozemkov pri ktoiých bol zásah ochranným pásmom NN rozvodov.

Požiadavky vyplývajúce za stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

- Rozsah stavebných prác dodržať podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena. klorá

móže mat‘ vplyv na rozvoj územia a okolitého životného prostredia nesmie byt‘

vykonaná bez predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom,

- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečif vytýčenie všetkých

inžinierskych sletí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.

- Križovanie sjetí realizovať v zmvsle SIN 76 60 05.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy‘ Liptovský Mikuláš vo

vyjadreni pod č. MsU/ZPD-2019/03657-002/MGa súhlasí s vydaním rozhodnutia

o umjestnení stavby a so stavebným povolením na predmetnú stavbu za splnenia podmienok a

požiadaviek:
- Pred uložením inžinierskej siete do telesa miestnej komuaikácie na ul. Stojšovej je

stavebník povinný v súlade s S zákona č. 135/1961 Zb. požiadať mesto Liptovský

Mikuláš o vydaiiie rozhodnutia na zvláštne uživanie miestnych komunikácií. K

žiadosti je potrebné priložiť schválenú projektovú dokumentáciu a vyjadrenie

Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú

situáciu dočasného dopravného značenia.

- Akékořvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadváznosti na miesme komunikácie

požadujeme odsúhlasiť na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, odbor životného

prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemiiých komunikácií a verejných

priestranstiev.

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ ) Žilina, v záväznom stanovisku si uplatňuje nasledovné

požiadavky:
- Ak počas stavebných prác dčjde k akémukořvek archeologickému nálezu hmotnej

povahy, napr. objektu, kultúmej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
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materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových

pozostatkov, je nevylmutné nález okamžite ohlásif Krajskému pamiatkovému úradu

Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do

obhliadky krajským pamiatkovým ůradom.

- Zabezpečiť preukázateľným spbsobom oboznámenie s podmienkami

záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek

SSOPaK vo vyjadreni pod č. OU-LM-OSZP-2018/05115-002-Ku nemá námietky a

požaduje dodržať podmienky:
- v případe nevybutného výrubu dřevin je potrebné postupovať podľa zákona o

ochrane prirody a krajiny 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.

- pd realizácii zemných prác dbat‘ na minimalizáciu akýchkol‘vek negativnych vplyvov

na okolité prírodné prostredie

- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovat‘ šetrným

spósobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového

systému
- v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do

pódy. vody a horninového prostredia

- pri zemných prácach vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zav]ečenia inváznych dnhov

rastlin do okolia
- v případe zavlečenia inváznych druhov rastlin při zemných prácach do okolia vykoná

investor na vlastné náklady ich odstrá.nenie

- po ukončení zemných prác uviest‘ terén do upraveného stavu

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS vo

vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2018/005114-OO2JLi súhlasi za předpokladu dodržania

nasledovnej podmienky:
- Z hl‘adiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby: „Liptovský Mikuláš - Stošice -

Zahustenie TS Nové Stošice“ súhlasíme.

- Zároveň Vás upozorňujeme, že na vybudovanie blokovej trafostanice bude potrebné

požiadať orán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v súlade s 27. ods.l. písm a)

zákona č. 364/2004 o vodách.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS vo

vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2019/5420-002/Li súhlas podľa *-u 27, ods. 1 písm. c)

zákona č. 364/ 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o pdesmpkoch v

znení neskorších predpisov (vodný zákon) na vybudovanie kioskovej trafostanice typu Graper

MKP-800 s transformátorom 400 kVA, vybudovanej na pozemku parc. č. KN-C 1097/103

k.ú. Okoličné.

Podmienky súhlasu:
- Súhlas nenabrádza povolenie stavby, ktoré vydá příslušný stavebný úrad.

- Pravidelne vykonávať kontrolu, údržbu a opravu transformátora.

- Prevádzku a údržbu zariadenia transformačnej stanice vykonávať v súlade s pokynmi

a prevádzkovým poriadkom výrobcu jednotlivých konštrukčných celkov.

- Po ukončení prác odstráziif prebytočný stavebný materiál.

- Realizáciou prác a samostatným vytvorením depónií nesmie dójsf k negatívnemu

vplyvu na životné prostredie dotknutého územia.

Súhlas je podkladom pře konanie podľa osobitných predpisov a v súlade s 27 ods. 5 zákona
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Č. 3 64/2004 Z.z. vodného zákona zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od

jeho vydania.

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH vo vyjadrení pod č.

OU-LM-OSZP-2018/0051 16-002-MA súhlasia za dodržania nasledovných podmienok:

- S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby, sa bude nakladat‘ v súlade s platnou

legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou

dokumentáciou.
- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit‘, je potrebné odovzdať len

oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich

zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilně zaňadenie na zhodnocovanie stavebných

odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov).

Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, v závázriom

stanovisku č. 2019/01084-02/l96JDr.Chobotová s návrhom žiadateľa súhlasí.

Liptovská vodárenská spoločnost‘ a. s. Liptovský Mikuláš vo vyjadreM pod č.

2977/2019/PS súhlasí s týmito pripomienkami:

- Navrhované káblové vedenia podľa projektu križujú eXistujúce i plánované potrubia

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zároveň svojimi časfami navrhované

káblové vedenia vedú v súbehu s potrubiami verejného vodovodu a verejnej

kanalizácie.
- Situáciu so zakreslením existujúcich potrubí verejného vodovodu a verejnej

kanalizácie v predmetnej lokalite zasielame v prílohe. Zakreslenie trás v siniácň je

orientačné. Trasy potrubí je potrebné vytýčit‘ na základe predloženej objednávky (Be.

Janík, 0917 503 364- vodovod, p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia).

- Navrhované káblové vedenia žiadame umiestniť mimo pásma ochrany potrubí

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré siaha do vzdialenosti 1.5 m od

vonkajšieho pódorysného okraja potrubí na každú stranu. Križovanie potrubí žiadame

realizovať v zmysle SYN.
- V prípade, že pri realizácii dójde k poruchám na potrubiach verejného vodovodu a

verejnej kanalizácie, žiadame ich bezodkladné nablásenie na tel. č. 044 55 219 92

alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom realizovaných káblových vedení

žiadame prizvať zástupcov našej spoločnosti (p. Hričák, 0905 701 932 - vodovod; p.

Vyšný).

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica v záväznom

stanovisku č. ASMdpS-1-917/2018 konštatuje: súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou

podVa predložených situácií — bez pripomienok. V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske

siete vojenskej správy.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v

riešenom územi. Na základe neho je možné vydat‘ územně rozhodnutie, stavebné povolenie,

ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov.

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod č. 6611908640

- Dójde do styku so sieťami elektronických komunikácH (ďalej len SEK) spoločností

Slovák Telekom, a s aialebo DIOl SLQVAKIA, s r.o.
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Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r.o. požadujú zabrnúť do podmienok

určených stavebným úradom pre vydasňe rozhodnutia o umiestnení stavby alebo

stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou

súčast‘ou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovaf nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (*68 zákona č. 351/2011 Z. z.

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č 351/2011 Z. z. o ochrane

proti rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v

prípade zmeny vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti, účelu žiadosn, v pripade ak

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si

stavebník nesplní povmnnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v pripade ak zistil, že jeho zámer, pre

ktorý podal uvedenú žiadost‘ je v kolízii so SEK Slova Telekom,a. s. aj‘alebo DIOl

SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjeti (najneskór pred

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosf Slovak Telekom,

a.s. na stanovenie konkrétnvch podmienok ochrany alebo preloženia SEK

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sjeti Ján Babál, jan

babal@telekom sk, +421 44 43284.
V zmysle * 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sado

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za

splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, žc v zmysle *66 ods. 10 zákona ě. 35 1/2011 7.z.

je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s

vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložif zrealizovat‘

prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadatefa. že v textovej časti vykonávacieho projektu musí ügurovať

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DICI SLOVAKIA. s.r.o. o zákaze

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných

telekomunikačných vedeni a zaradení.

V prípade ak na Vami deünovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza

nadzemná telekomunikačná sief, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a‘alebo

DIOl SLOVAKJA. s r o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečif nadzenmú sjet‘

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností

podľa * 68 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komi.mikáciách v platnom znení.

V pripade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnost‘ou z akýchkoľvek

dóvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost‘, je povinný

zastaviť zemné práce a požiadaf o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadaf o vytýčenie polohy

SEK spoločností Slovak Telekom, as. a DIOl SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu

Vzhradom k tornu, že na Vašom záujmovom území sa můžu nachádzat‘ zariadenia

mých prevádzkovatel‘ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne

káblové rozvody. týmto upozorňujeme žiadatel‘a na povinnost‘ vyžiadať si obdobné

vyjadrenie od prevádzkovatel‘ov týchto zariadení

Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIOl SLOVAK1A, s.r.o.

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do

troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Ján Babál,jan babal@telekom sk, ±421 444328456,0903924519

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho

vydania
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- Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body

dodržat‘ pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria

prílohu tohto vyjadrenia
- ŽiadateF móže vyjadrenie použif iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem

použitia pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby.

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímaf

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- ZiadateFa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojíť nelmuteřnosť na

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
- Poskyiovatcí negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vylýčenie

- Prí!ohy k vyjadreniu
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
- Všeobecné podmienkv ochrany SEK

Energotel a.s., vo vvjadrení pod č. ETJMM18/571 v stanovisku uvádza, že stavba zasahuje

podzemně telekomunikačné vedenia v správa Stredoslovenská energeticka a.s., Zilina,

a Energotel a.s., Bratislava, ktoré sme zakreslili informatívne do priboženej dokumentácie.

Pred zahájením zemných prác požiadajte o vytýčenie. Toto vyjadrenie má platnosť 12

mesiacov.

Požiadavky na vecnú a časovú koordináciu jednotlivých stavieb

Fred zahájením stavebného konania je potrebné požiadať Okresný úrad Liptovský Mikuláš,

pozemkový a lesný odbor o vyňatie poľnohospodárskej pödy na dobu kratšiu ako 1 rok.

Doba platnosti rozhodnutia:
Foto ľozhodnutie platí v zmysle 40 ods. I stavebného zákona tri roky od nadobudnutia

právoplatnosti. Nestrati však platnosť. ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné

po vo en je.

K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,

pozemných komunikácii a verejných priestranstiev zo dňa 16.04.2019, Okresný úrad

Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového

hospodárstva zo dňa 23.04.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti

o životné prostredie, úsek štátnej vodaej správy zo dňa 23.04.2018, Okresný úrad Liptovský

Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy za dňa

16.04.2019. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK

a posudzovania vplyvov na ZP vo vyjadrení zo dňa 26.04.2018, Okresné riaditeľstvo

hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 25.04.2018, Regionálny úrad

verejného zdravotníctva zo dňa 06.06.2019, Liptovská vodárenská spoločnosť Zo dňa

10.05.2019, Slovak Telekom, a.s. zo dňa 27.03.2019, SPP-D a.s., za dňa 02.05.2018, Krajský

pamiatkový úrad za dňa 07.05.20 18, Ministerstvo obrany SR, AgenMra správy majetku,

Detašované pracovisko Stred zo dňa 02.05.2018, Orange Slovensko a.s., zo dňa 20.05.2019,

02 Slovakia, s.r.o., zo dňa 13.04.2018, Energotel zo dňa 25.04.2018.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Neboli uplatnené.

Odövodnenie:
Stavebný úrad obdržal dňa 15.05.2019 od navrhovatel‘a Stredoslovenská distňbučná a.s..

Zilina, Fn Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina ICO: 36442151 návrh na začatie územného

konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Nové Stošice — vysokonapäfová

/YN! prípojkaa nízkonapäťové INN! rozvody“, kioré balo vydané mestom Liptovský Mikuláš

pod č. MsUIURaSP 2016/0561 1-05/MIC zo dňa 20.01.2017, novým rozhodnutím

o umiestneni stavby „Liptovský Mikuláš — Stošice — Zahustenie TS Nové Stošice — Zmena 1“

- liniová stavba. umiestnená v katastrálnom území Okoličné. Uvedeným dňom bob začaté

konanie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby.

Dňa 06.06.2019 stavebný úrad v zmysle * 36 stavebného zákona, oznámil začatie

konania účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky a nariadil

rniestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na 04.07.2019. Súčasne oznámil

účasrníkom konania kedy a kde je možné nahliadaf do podkladov rozhodnutia. Upozornil ich.

že svoje námietky a pripomienky móžu uplatniť najneskór v stanovenej lehote, inak sa na ne

neprihliadne, Dalej jeli upozorni! na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa neprihliada na

námietky a pripomienkv. ktoré neboli uplatnené v pn‘ostupňovom konaní v určenej lehote,

hoci uplatnené mohli byi‘.
Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok

rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN mesta Liptovský Mikuláš. Podľa

platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením

mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho záväzná čast‘

bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 71201 0/VZN

dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná

stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“, max.

2 NP, zastavanosť 30% a 20% zelene. Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta

Liptovský Mikuláš. Urniestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na

výstavbu podľa * 47 a 48 stavebného zákona.

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené:

- výpisom z listu vlastníctva Č. 204 O v k.ú. Okoličné - pozemok parc.č. KN-C 1097/108

v kú. Okoličné. správca Okresný úrad Zilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina. Bol

doložený súhlas s predloženým plánom na zriadenie elektroenergetického zariadenia

MN káblových rozvadov.

- výpisom z listu vlastníctva Č. 826 v kú. Okoličné - pozemok parc.Č. KN-C 1087/28,

1087/29 v kú. QkoliČné, vlastník je Stredoslovenská distribuČná a.s., Pd RajČianke

2927/8,01047 Zilina.
- výpisom z listu vlastnictva Č. 2041 v k.ú. OkoliČné - pozemok parc.č. KN-C 1087/26,

1249/1, 1105, 1248 (KN-E 2782/501) v k.ú. OkoliČné, vlastník je mesto Liptovský

Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Balo vydané Uznesenie

mestského zastupiteFstva zo dňa 11. júla 2019 Číslo 49/2019.

- výpisom z listu vlastníctva Č. 2048 v k.ú. Okoličné - pozemok parc.Č. KN-C 1249/3

(KN-E 2782/503) v k.ú. Okoličné, v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova

cesta 36, 817 15 Bratislava 11.

- Ked‘že sa jedná o výstavbu vedenia vysokého napätia, ktoré bude slůžif na distribúciu

elektňny na Časti vymedzeného územia, navrhovaná stavba bude elektroenergetickým

zariadením. Oprávnenie zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré vzniká priamo za

zákona o energetike, konkrétne z ust. 11 ods. 1 písm. fl, nabrádza v prípade
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výstavby elektroenergetického zadadenia inštitút vyvlastnenia podľa stavebného

zákona ( 38). V zmys]e ustaiovenia 11 ods. I písm. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. o

energetike pozemok v správe Slovenského pozemkového Fondu sa nachádza mimo

zasiavaného územia obce a právo navrhovateľa uskutočniť na tomto pozemku

navrhovanů stavbu bez ich súhlasu vyptýva pdamo z tohto ustanovenia. Podľa ods. 1

písm. f) zriad‘ovať na cudzieh pozemkoeh mimo zastavaného ůzemia obce

elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej

sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete,

zásobníka a zariadeni určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárii.

alebo na zmiemenie dösledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a

majetku osób; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za

akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovaf na cudzom pozemku; oprávnenia

stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutim právoplatnosti takého

rozhodnutia.
- výpisom z listu vlastnictva Č. 631 v k.ú. Okoličné - pozemok parc.č. KN-C 1097/105

v k.ú. Okoličné, vlastník je mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42

Liptovský Mikuláš.
- výpisom i listu vlastníctva Č. 2413 v k.ú. Okoličné - pozemok parc.č. KN-C 1097/102

v kú. Okoličné, vlastník je Mgr. Stanislav Stúrik, J. Martáka 3799/14,03601 Manin.

Rola doložená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

- výpisom z Listu vlastníctva Č. 2413 v kú. Okoličné - pozemok parc.č. KN-C 10977103

v kú. Okoličné. vlastník je Mgr. Stanislav Stúrik, J. Martáka 3799/14, 036 01 Manin.

Bela doložená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (trafostaníca).

- výpisem z listu vlastníctva Č. 894 v kú. Okoličné - pozemok parc.ě. KN-C 1097/60,

1097/61. 1097/18 ‘k.ú. Okoličné, vlastník je Ágria Liptovský Ondrej. a.s., Č. 126. 032

04 Liptovský Ondrej. Rola doložená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného

bremena. Rola doložená Dohoda o prevode práv a poviniiostí navrhovateľa — prevodca

Agria Liptovský Ondrej, a.s., a nadobúdateľ Stredoslovenská distribuČná a.s..

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 59 písm. „ a “ ods. 2: 200,00 E bol uhradený na mestskom úrade Liptovský

Mikuláš.

Poučcnie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolať. Odvolanie podl‘a 54 správneho zákona sa podáva v Iehote 15 dní odo dňa

doručenia rozhodnutia podaním na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného

obecného úradu územného rozhodovania a stavebného podadku, U1.Stúrova 1989/41

Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej

politiky. Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych

opravných prostriedkov preskúmateľné správnym sOdom podľa ustanovení Správneho súdneho

poriadku.

primáJr mesta Liptovský Mikuláš



Príloha pre navrhovateľa:

Graücká priloha siwačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s

podmienkami územného rozhodnutia.

Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle 34 zák. č. 50/1976

Zb. sa wto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb.

a musí byť vyvesené na webovom sídle miesta po dobu 15 dni a na úradnej tabuli mesta

Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. SúČasne musí mestom

zverejnené na webovom sídle miesta, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlačí

alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka

Na vedomie
Stredoslovenská distribučná a.s., Zilina, Fn Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina

Krajský pamiatkový úrad Zitina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina

Obesný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS. SSOH, SSOPaK Vrbická

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie

Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchraimého zboru, UHca Podtatranského 25, 031 41

Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotnictva, ul. Stúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš — Staré

Mesto
Zeleznice Slovenskej republiky. generálne niaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813

61 Bratislava
liptovská vodárenská spoločnosť as., Revolučná 595, 031 80 Liptovský Mikuláš - Liptovská

()ndrašová
Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred CSA 7, 974

31 Banská Bystrica
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Slovak Telekom as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11

0208 2019 17082019
Vyvesené na úradnej tabuli dňa‘ Zvesené dňa:

Oznámené na web. stránke na CUET dňa o 7082019
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