
Obec BOBROVEC
Obecný úrad, 032 21 Bobrovec

Číslo; MsÚ/ÚRaSP 2019/5 146-03/AMi VLiptovskomMikuláši: 06.09.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec:
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš - návrh na
vvdanie rozhodnutia o urniestnení stavby „Verejné usvetlenie“

ROZHODNUTIE

NavrhovateF mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský
Mikuláš podal dňa 25.06.2019 návrh na ‘danie rozhodnutia o umiestnení stavby
„Vcrejné osvetlenie,, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 3217/1, 5269/65,
5269/80 (KN-E 3247/1, KN-E 3247/2), 5269/81 (KN-E 3247/2) v katastráinom území
Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté kona.rúe o umiestnení stavby.

Obcc Bobrovce aiw príslušný stavebný úrad podľa * 117 v spojeni s * 119 ods. 3
zák. Č. 50/1976 Zb. o úzcmnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskoršich predpisov a o zmene a doplneni niektoiých zákonov a 5 písm. „a“
zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně p1áiovanie, stavebný podadok a
bývanie zastúpené primátorom mesta prerokovalo žiadosf stavebníka s účastníkmi
konania a dotknutými orgánmi postupom podľa 36 stavebného zákona a posúdil návrh
postupom podľa * 37 stavebného zákona.

Na základe výsledkov tohto konania podľa 39 a 39a ods. 1 a 2 zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

..Verejné osvetlenie,, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 3217/1, 5269/65,
5269/80 (KN-E 3247/1, KN-E 3247/2), 5269/81 (KN-E 3247/2) v katastrálnom území
Liptovský Mikuláš tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na
podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmctu územného rozhodnutia:
Jedná sa o návrh verejného osvetlenia miestnych komunikácií pd dvoch bytových

domoch na Borbisovej ulici. Verejné osvetlenie pozostáva z 22 ks stožiarov so svietidlami.
Napájacim bodom pre osvetľovacie stožiare bude póvodný rozvádzač osadený na fasáde
póvodnej trafostanice. Pövodné stožiare verejného osvetlenia budú demontované.

Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvori súčasf rozhodnutia)
SO 02 Verejné osvetlenie

Spösob doterajšicho \)‘užitia pozemkov:
Pozemky parc.č. KN-C 3217/1, 5269/65, 5269/80, 5269/81 v k.ú. Liptovský Mikuláš sú
vedené ako zastavané plochy a nádvoria.



Súhlas na vyňatie pbdy z PPF:
Nevyžaduje sa.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ján Zvolenský — verejné osvetlenie

Prc umiestnenie a projektovú pripravu stavby sa určujú tieto podmicnky
Polohové a výškové umiestnenie stavby
Stavba bude umiestnená v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš k. ú. Liptovský Mikuláš.

Umiestnenie stavby bude reahzované podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii a v kápu

z katastrálnej mapy, ktorá tvoň neoddeliteľnú súčasf tohto rozhodnutia

Vyhradenie podrobnejších podkladov alcbo projcktovej dokumentácie:

- Dodržaf ustanovenia SIN 73 60 05 a SIN 73 68 22.

- Projektovú dokumentáciu spracovaf v súlade s 9 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z. ač. 532/2002

Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na rstavbu a o všeobecných technických

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

zákonom Č. 543/2002Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znení neskoršíeh predpisov, zákona č.

364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 223/200 1 Z.z. o odpadoch.

Napojenie na siete technického vbavenia:
Napájacim bodom pre navrhovanú vetvu verejného osvetlenia je póvodný rozvádzač RVO41

pilierov‘Ý pri trafostanici ts/563/lmikulas umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 5269/81

(KN-E 3 247/2) v katastrálnom území Liptovský Mikuláš.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

- Dodržať rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena ktorá

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

bez predchádzajúceho posúdenia prís]ušným úradom.

- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečíť vytýčenie všetkých

inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sjetí

realizovať v zmysle SIN 76 6005.

Ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poPnohospodársWa

v stanovisku pod č. MsU/ZP-2019/2844-02/RSm oznamuje, že nemá námietky k uvedenej

stavbe.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej

dopravy, poZemných komunikácii a verejných priestranstiev vo vyjadrení pod č. ZPD

2019/04473-002/MGa v záväznom stanovisku súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení

stavby a so stavebným povolením za podmienok;
Pred začatím stavebných prác v telese miestnych komunikácií na ul.

Tomášikovej je stavebník povinný, v súlade s 8 zákona č. 135/1961 Zb., požiadať

mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych

komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné priložiť schválenú

projektovú dokumentáciu a vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu, OR PZ v

Liptovskom Mikuláši a poprípade odsúbiasenú situácia dočasného dopravného

značenia.
V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemiá sieť verejného osvetlenia. Fred

realizáciou stavby je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčiť

2



prostredníctvorn správcu verejného osvetlenia, horým sú Verejnoprospešné služby

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Zároveň požadujeme

prizvanie správcu verej něho osvetlenia k stavebným prácam v priestore uloženia

verej něho osvetlenia.
Akékol‘vek zmeny v projektovej dokumentácii v nadvántosti na miestne komunikácie a

verejné osvetlenie požadujeme odsúhlasif na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši,

odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných

kornunikácií a verejných priestranstiev.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, vo vyjadreni pod

Č. OU-LM-OSZP-SVS 2019/007081-2/Mk
Z hľadiska ochrany vodných pomerov je realizácia stavby možná za podmienky, že je

nutné pri realizácii stavby rešpektovat‘ vodné stavby a nesmie döjsť k ohrozeniu resp.

k znečisteniu povrchových a podzemných vód.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP vo

vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2019/6999-02-CEN nemá námietky voči vydaniu územriého

rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. Z pohľadu záujmov chránených

zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržat‘ podmienky:

- pri realizácii stavby voliť mechanizmy a teclmológie v dobrom technickom stave

s cieľorn predchádzaf negativnym vplyvom na okolité životné prostredie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH vo vyjadreni pod

Č. OU-LM-OSZP-2019/007062-002-MA súhlasí za dodržania podmienok:

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou

legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

Rn kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré

vzniknú pni výstavhe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

Odpady zo stavby, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o

odpadoch‘ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber,

mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov pnp. bitúmenových zmesí)

pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ pňestor na

dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby a zabezpečit‘ ho spósobom, ktorý nebude

ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia v záväznom stanovisku pod

Č. OU-LM-OKR-2019/003920-005:
- z hl‘adiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného

rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Krajský pamiatko%ý úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2019/12960-

2/43146fFUR - K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Zilina v konaní podl‘a

stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených

pamiatkovým zákonom:
- ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej

povahy, napr. objektu, kultúmej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného

materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo

kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému

pamiatkovému úradu Zilina, najneskčr na druhý pracovný deň po nájdeni a ponechat‘

ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
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- Stavebník je povinný preukázateľným spósobom oboznámiť s podmienkami záväzného

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotnictva v záväznom stanovisku pod č. 2019/01055-

02/188-Ing. Vrabec súhiasí s návrhom žiadateřa Mesto Liptovský Miku]áš, Mestský úrad,

odbor výstavby, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, ICO: 00 315 524, k začatiu územného

konania na stavbu „Stavebné úpravy a rozšírenie odstavných plóch ul. Borbisova Liptovský

Mikuláš-objekt Verejné osvetlenie“.
- Upozorňujem Vás na skutočnosť, že navrhovaná stavba bude budovaná v blízkosti

obytnej a oddychovej zóny mesta Liptovský Mikuláš, čo bude mať za následok možsé

negativne ovplyvnenie obytného a oddychového prostredia v okolí budovanej stavby.

Aby bob okolité prostredie čo najmenej narušené, je potrebné sa zamerať počas
výstavby hlavne na:

- ochranu proti hluku a vibráciám ( nasadenie vhodných strojov a dopravných

prostriedkov).
- zarnedzenie vzniku nadmemej prašnosti (kropenie, oplachovanie),
- ochrana proti znečist‘ovaniu ovzdušia emisiami z dopravy,
- ochranu proti znečisťovaniu komunikácií a chodníkov (urnývaním a čistenim verejných

komunikácií pri vjazde mechanizmov zo staveniska na miestnu cestu),

- zamedzenie spaľovania niektorých druhov odpadov na stavenisku a v okolí,

- ochrana proti znečisťovaniu podzemných a povrchových vůd,
- ochrana každej zelene, kríkov strornov, ktoré neprekážajú vlastnej výstavbe a sú v

blízkosti stavby.
Dodržaním horeuvedených technických a prevádzkových opatrení je predpoklad, že sa

nninimalizujú negatívne ovplyvnenia životného prostredia počas budovania nawhovanej

stavby na okolité obytné a oddychové prostredie.

Ministerstvo obrany SR, Agcntúra správy majetku pod č. ASMdpS-1-905/2019 súhlasí s

vvššie uvedenou stavebnou akciou podľa pňboženej projektovej dokumentácie bez

pripomienok.
- V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s. vo vyjadreni pod č. 3515/2019JMH - s predloženým

prokktorn súhlasíme.

LiptovNet a.s., v oblasti záujmového územia sa nachádzajú inžinierske siete spoločnosti a

móže dójsť k stretu, preto je potrebné pred realizáciou požiadat‘ o zameranie sieti. Kontaktná

osoba pre vytýčenie inžinierskych sietí — Ing. Ján Kazemčák 0918/415232 alebo Tibor

Matuška 0905/193 895.

Strcdosbovcnská distribučná a.s. pod č. 4600052312 v stanovisku uvádza

- V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. vjej blízkosti sa nachádzajú podzemné VN

vedenia, podzemnó NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení

Vám prikladárne na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyj adrenia, (červenou plnou

čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle

zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN

zemné káblové vedenie na každú stranu 1 .meter), pričom pri NN vedeniach

požadujeme dodržať manipulačný, teelmický pdestor I meter od krajného vodiča NN

vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN podzemného káblového vedenia

na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celiswosť
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uzemňovacej sústavv.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre

určenie presnej trasy podzemných vedeni potrebné fyzicky iu vytýčit‘. Presnú trasu

podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke www.ssd.sk. link:

htps://online.sse.skMc/wtvc.wv vytýčí určený pracovník SSD.

- Pri manipulácii mechanizrnami v blízkosti elektroenergetických zaňadení SSD. ako aj

pri prácach v ochraimom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať

všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem)

týkajúce sa bezpečnosti osób, ochrany energetických zariadení a technického

zhotovenia súbehov a križovani.
- V pdpade akéhokořvek poškodenia elektroenergetického zariadeniaje túto skutočnosť

pövodca povinný neodkladne oznámif na tel. čislo 0800 159 000.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe

objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke www.ssd.sk,

link: https://online.sse.sklvtc/vvtvc.wv vytýči určený pracovník SSD.

- Fred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor

prizvat‘ zástupcu SSD z pdslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, Čo
porvrdia buď v ‘Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do

stavebného dennika.
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedeni žiadame dodržaf manipulačný

priestor min. I meter na každú stranu. V opačnom pripade pň opravách a
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozomiť, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj

podzemně vedenia tretích osób.
- Podzemné el. vedenia musia byť pod spevnenými plochami mechanicky chránené

káblovými chráničkami, resp. žľabmi, v hlbke uloženia min. 100 cm. V opačnom

prípade je potrebné vykonať uloženie kábla do predpísanej hlbky a káblovej chráničky.

Takáto činnost‘ je vyvolanou investíciou zo strany stavebníka komunikácie, posudzuje

sa ako preložka v zmysle Zákona 251/2012 Z.z.. Z dövodu, že sajedná o zaňadenie

SSD práce musia byt‘ vykonané spoločnosťou SSD alebo zmluvným dodávateľom

prác. V prípade, že bude potrebná takáto realizácia prác, je potrebné túto čirmosf riadiť

na PM ako preložku EZ
- Zároveň si Vás dovol‘ujeme upozomif, že v danej lokalite.sa móžu nachádzaf aj

podzemně vedenia tretích osób. Platnost‘ tohto vyjadreniaje 6 kalendárnych mesiacov.

SPP-Distribúcia a.s., pod č. TS/NS/0366/2O19IHy ako prevádzkovateľ distňbučnej siete,

podfa ustanovení zákona č. 251/2012 Z z o energetike a o zmene a doplneníniektorých

zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) SUHLASI s vydaním

stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok.

- VSEOBECNE PODMIENKY:
- Po posůdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s eXistujúcimi

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,

Stavebného zákona a mých všeobecne závüzných právnych predpisov,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zaňadení

a1alebo ich ochranných aialebo bezpečnostných pásiem,
- ak pň výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia
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výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenanÝ do stavebného dermíka,

- odkryté plynovody. káble, ostatně inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,

- pristup k akýmkoFvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzt‘ahuje vydané

povolenie SPP-D.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D. vrátane poškodenia izolácie potrubia. musí byť

ihneď ohlásené SPP-D na telč. 0850 II 727,
- upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých pripadoch poškodenia plynárenských

zariadení podat‘ podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOD, ktorá je oprávnená za

porušenie povinnosti v ochrannom aJalebo bezpečnostnom pásme plynárenského

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až

150 000,- €‚. poškodenim plynárenského zariadenia móže dójsť aj k spáchaniu

trestného činu všeobecného ohrozenia podľa 284 a * 288 zákona č. 300/2005 Z.z.

Trestný zákon,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyj adrujeme
- OSOBITNE PODMIENKY:
- UPOZORNENIE:
- Toto stanovisko reflektuje stav (eXistenciu plynárenských zariadenf a ich ochranných a

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie/umieslnenia stavby, ku ktorej dĎjde po vydaní tuhLo

stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k

navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na

vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskór do 8. 2. 2018, ak stavebník túto

lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového sianoviska.

- SPP-D je v súlade s prislušnýrni právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť

v prípade, ak dójde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri

vydávaní tohto stanoviska vychádzala. alebo v pripade, ak dójde k zmene ustanovení

právnych predpisov, na základe ktorých bob toto stanovisko vydané.

Slovak Telekom, aSs. vo vyjadrení pod č. 6611914339 konštatuje: Dójde do styku so siet‘ami

elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák Tekkom. a s alalebo DIOl

SLOVAICA.s r.o.
- Exiswjúce zadadenia 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 platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti. v prípade ak

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre

ktorý podal uvedenú žiadost‘ je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a. s. aJalebo DIOl

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

spracovanim projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom,

as. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK

prostredníctvom zamestnanca spobočnosti povereného správou sjeti Ján Babál, jan

baba]telekom sk, +421 44 432845
- V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 35 1/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sado

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadeni v mieste stavby. Za splnenie

tejto povinnosti zodpovedá projektant.
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- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle *66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z.je
potrebné uzavriet‘ dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí fgurovaf
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovaiiia stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzenných
telekomunikačných vedení a zaradení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyj adrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná slef, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo
DIOl SLOVAKIA, s r o., je potrebné zo strany žiadateřa zabezpečiť nadzemnú sleť
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 komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýcNcoľvek
dóvodov pokračovat‘ po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosf, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je
stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s.
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia mých prevádzkovatel‘ov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateFa na povinnosť vyžiadat‘ si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto
zariadení

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, as. základe objednávky zadaiej cez
intemetovú aplikáciu na stránke: httns://www.telekom.sk/vyiadrenia, Vytýčenie bude
zrealizované do troch týždňov od podania objekdnávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržat‘ pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia

- Ziadateľ möže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej reahzácie výstavby,
žiadatel‘ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovaf, prenajímať
alebo využívat‘ bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Ziadatefa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
úzernné rozhodnutie doplnit‘ aj telekomunikačnú prípojku

- Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnost‘ poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie

- Prílohy k vyjadreniu

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. 550/2019 súhlasia
s vydaním územného rozhodnutia.

Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle 40 ods. 1 stavebného zákona tň roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie.
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K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta zo dňa 24.06.2019, Mesto Liptovský
Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva zo dňa 13.06.2019, Mesto
Liptovský Mikuláš, Odbor Zivotného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej dopravy,
pozernných komunikácií a verejných priestranstiev Zo dňa 23.05.2019, Obesný úrad
Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva ZO dňa 31.05.2019, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 27.05.2019, Regionálny úrad
verejného Zdravotnictva ZO dňa 28.05.2019, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a
posudZovania vplyvov na životné prostredie Zo dňa 29.05.2019, Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred ZO dňa 23.05.2019, Ministerstvo
vnitra SR ZO dňa 24.05.2019, Krajský pamiatkový úrad Zilina ZO dňa 04.06.2019, Energotel
zo dňa 07.06.2019, Liptovská vodárenská spoločnosť ZO dňa 27.05.2019, Stredoslovenská
distribučná a.s., ZO dňa 18.06.2019, Slovak Telekom, a.s. ZO dňa 23.05.2019, Imafex spol.
s.r.o. ZO dňa 23.05.2019, LiptovNet a.s. zo dňa 23.05.2019, Profi-Net s.r.o., Zo dím
31.05.2019, LMT, a.s. Zo dňa 22.05.2019, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš ZO

dňa 05.06.2019, Odbor krizového riadenia ZO dňa 24.05.20 19, FIN.M.O.S. zo dňa 25.06.2019.
02 Slovakia zo dňa 17.05.2019, SPP a.s., ZO dňa 03.06.2019.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli uplatnené

Odóvodnenie:
NavrhovateF mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

podal dňa 25.06.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Verejné
osvetlenie., umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 32 17/1, 5269/65, 5269/80 (KN-E 3247/1,
KN-E 3247/2), 5269/81 (KN-E 3247/2) v katastrálnom území Liptovský Mikuláš.
Uvedeným dňom bob začaté konanie o umiestnení stavby.

Dňa 20.08.2019 stavebný úrad v zmysle 36 stavebného zákona, oznámil začatie
konania účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky a nariadil
miestne zist‘ovanie spojené s ústnym pojednávaním na 20.08.2019. Súčasne oznámil
úěastníkom konania kedy a kde je možné nahliadať do podkladov rozhodnutia. Upozornil ich,
že svoje námietky a pripomienky móžu uplatniť najneskör v stanovenej lehote, inak sa na ne
neprihliadne. Dalej ich upozornil na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v pn‘ostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byt‘. V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov
konania.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do
podmienok rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN mesta Liptovský
Mikuláš. Podl‘a platného úzenmého plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený
uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho
záväzná čas!‘ bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č.
7/2O1OĺVZN 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 prevabou bytových
domov“. Stavba jev súlade splatným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.
Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené:

výpisom z listu vlastnictva Č. 4401, 7123 v k.ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve:
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
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Správny poplatok: v zmysle zákona Č. 145/1995 Zb. v znení neskoršich predpisov 4 ods. 1,
písm ..‚a“ je obec od poplatku oslobodená.

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

možno odvolať. Odvolanie podľa 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozbodnutia podaním na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poňadku, U1.Stůrova 1989/41
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej
politiky. Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Zilina. Rozhodnutie možno preskúmať
správnvrn sůdom. návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

-1‘-

Ing.Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

Doručuje sa
Vlastnikom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
urniestňovanou stavbou, ako aj ostatným úČastníkom konania v zmysle * 34 zák. Č. 50/1976
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 42 ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb.
a musí byť vnesené na webovom sídle miesta po dobu 15 dní a na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí mestom
n‘erejnené na webovom sídle miesta, najmä na internete, v micstnom rozhlase, tlačí
alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa lýka.

Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
Mestský úrad, odbor ŽP a doprav, oddelenie CD, PK a VP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Stúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš —Staré Mesto
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH. SSOPaK, SVS Vrbická
1993, 031 01 Lipt. Mikuláš—Vrbica-Nábrežie
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchraimého zboru. Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt.
Mikuláš — Staré Mesto
Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt.
Mikuláš — Liptovská Ondrašová
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
Verejnoprospešné služby, Družstevná Č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš — Staré Mesto
FIN.M.O.S. as., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, správa nelmuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina
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LMT, a.s.. Za trat‘ou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš — Liptovská Ondrašová
Imafex, spol. s.r.o, Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
Energotel, as., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
SPP-D, Mlynské nivy 44/b. 825 11 Bratislava
Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto

1809 7019
Vyvesené na úradnej tabuli dňa- Zvesené dňw 0. 3..1.0.. 1019
Oznámené na web. stránke na CUET dňw
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