MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/4500-04/ZGu
V Liptovskom Mikuláši dňa 23.08.2019

Vec
Stredoslovcnská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zitina, ICO: 36442 151 v
zastúpeni EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Palúdzka, ICO: 46 176
934 návrh na vydanie rozhodnutia o urniestnení stavby „9996 Liptovský Mikuláš Bodice
Rozšírenie NNK“ liniová stavba, v kú. Bodice.
—

-

-

-

-

—

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčiankc 2927/8, 010 47 Žilina,
ICO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o., Pdehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Palúdzka, ICO: 46 176 934 podal dňa 23.05.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby „9996 Liptovský Mikuláš Bodice Rozšírenie NNK“ liniová stavba, v k.ú. Bodice.
Uvedeným dňorn bob začaté konanie o umiestnení stavby.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa *117 zák. č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom podadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a 5
písm. a) zák. č. 608/2003 prerokoval žiadosť stavebníka podľa * 35 až 38 stavebného zákona,
zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov
konania.
Na základe tohto posúdenia podľa * 39 a * 39a1 stavebného zákona vydáva

—

-

-

-

—

rozhodnutie o umiestnení stavby
„9996 Liptovský Mikuláš
-

-

Bodice Rozšírenie NNK“
-

—

liniová stavba, v k.ú. Bodice.

Stavba bude umicstnená ako líniová stavba v k. ú. Bodice tak, ako je to zakreslené
v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddetiteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Druh a účel predmctu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba
Popis predmetu územného rozhodnutia:
Učebom je rozšírenie N}J rozvodov formou zemného kábla pre pláswvanů výstavbu
rodinných domov.
Na existujúcom MJ zemnom kábu l-AYKY 3x240+120 medzi skriňami č. 12 ač. 13 sa
zaslučkujú nové rozpojovacie a istiace skňne 1-PRIS 5.1 a 2-PRIS 4. Rozrezané exisWjúce 1*4
vedenie typu 1 -AYKY-J 3x240+l 20 sa za pomoci univerzálnyeh spojok SVCZ-M 185-240 napoja
na nové rozpojovaeie a istiace skňne 1-PRIS 5.1 a 2-PRIS 4. Z pibierovej rozpojovacej skňne 2PRIS 4 bude vyvedené nové podzemné 1*4 vedenie (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktoré bude
napájaf rozpojovaciu skriňu 3-PRIS 5.1. Jednotlivé pilierové rozpojovacie a istiace skňne PRIS
budú slúžiť pre napojenie nových odberatľov. Kábbové MN vedenie bude vedené 1 meter od hraníc
parciel.
MN podzemné káblové vedenie bude v celej dlžke uložené v novej chráničke FSX-PEG
‚

110/6. Chráničky budú zasypané cca 20 cm zeminou a následne bude uložený krycí návin HDPE.
Zvyšná čast‘ ryhy sa dosype ostatnou vykopanou zeminou.
Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
SO 01 —,‚9996 Liptovský Mikuláš Bodice Rozšírenie NNK“ Iíniová stavba
-

-

-

-

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Tomáš Slotka
Clenenie stavby
SO01 —NN vedenia káblové
Spůsob doterajšieho využitia pozemkov:
orná póda, zastavané plochy, záhrada
-

Súhlas na vyňatie půdy z PPF:
Fred zahájením stavebného konania je potrebné požiadať Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
pozemkový a lesný odbor o vyňatie poľnohospodárskej pódy na dobu kratšiu ako 1 rok.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
polohopisné a výškové umiestiienie stavby:
Trasa NN vedenia je podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii
situačnom výkrese
spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý [voň neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.

-

-

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a z STN:
Pri súbehu. križovaní a preložke všetkých inžinierskvch sietí je nutné dodržat‘:
STN 73 6005 Pňestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 75 5401, STN 73 6701,
vyhlášku SUBP č.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti
práce a technických zaňadení,
vyhlášku SUBP č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach,
vyhlášku MPSVaR Č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach a odbornej
spósobilosti, ako aj súvisiace technické normy, najrnä elektrotechnické normy,
vyhlášku č.288/2000 Z.z.. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiamu bezpečnosť
pri výstavbe a užívaní stavieb,
vyhlášku č.124!2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s
horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,
vyhlášku č.125/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich pňstrojov a
podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.
Rozsah stavebných prác dodržaf podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena. ktorá móže
mat‘ vplyv na rozvoj územia a okolitého životného prostredia nesmie byť vykonaná bez
predchádzajúceho posůdenia príslušným úradom.
Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných
inžinierskych sietí, ktoré möžu byt‘ predmetnou stavbou dotknuté.
V pňpade spósobenia škody na súkromnom vlastníctve mých osób túto uhradiť podl‘a
platných právnych predpisov.
Dodržať príslušné bezpečnostné predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác, vrátane
zabezpeČenia pešieho prístupu kj ednotlivým nehnuteľnostiam.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.
-

‚

Podľa zákona 25 1/2012 Z.z. * 43
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami
po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodiča. Táto vzdialenosfje pri napätí
a) od 1kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie lOm; v súvislých lesných priesekoch 7 rn,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 rn; v súvislých lesných pdesekoch 2 rn,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 rn.
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vyrnedzené zvislými rovinami
po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto
vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosťje:
b) 1 rn pri napätí do 110 kV vrátane vedenia.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/003246-002-MA Zo dňa 06.03.2018
súhlasí s predloženou projektovou dokurnentáciou predrnetnej stavby za dodržania nasledovných
podmienok:
1. S odpadmi, ktoré budú vznikaf počas výstavby a prevádzky. sa bude nakladat‘ v súlade
s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú
pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdaf len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“
pričom je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na
zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnenírn (skládka odpadov). Na stavenisku je
potrebné vyčleníť priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho
zbemou nádobou na vzniknutý odpad pňpadne mým vhodným spósobom, ktorý nebude
ohrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned‘ odvážat‘.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vo
vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-SVS-20l8/3244-2/Mk ZO dňa 15.03.2018 zvodohospodárskeho
hFadiska s urniestnením a realizáciou stavby súhlasí bez pňpomienok.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny a posudZovania vplyvov na ZP vo vyjadreni pod č. OU-LM-OSZP
2018/3245-02-CEN zo dňa 20.03.2018 nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia
a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. Navrhovaná stavba je situovaná v intraviláne mesta
Liptovský Mikuláš, miestna čast‘ Bodice, kde platí 2. stupeň územnej ochrany. Z pohľadu záujmov
chránených zákonorn o ochrane pňrody a krajiny správny orgán požaduje dodržaf podrnienky:
1. Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom
predchádzaf negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie.
2. Stavbu realizovat‘ tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu povrchových
a podzemných vód.
3. Zemné práce vykonat‘ tak, aby po ich ukončení neboli vytvorené ryhy a nedochádzalo
k pódnej erózň k osevu použiť len autochtónne (póvodné) druhy tráv. V pňpade výskytu
inváznych druhov rastlín (ako napr. zlatobyl‘ kanadská!Solitago canadensis/, netýkavka
3

4.

žliazkatá /Impatiens glandufilera‘, pohánkovec japonský /Falopia japonica! a mé.) je vlastník
pozemku povinný realizovaf opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu.
Nic je povolené dovážať do predmetného územia zeminu z mých lokalit, ani zeminu na úpravu
terénu a podobne, kvóli možnému rozšíreniu inváznych druhov rastlin pri manipulácH so
zeminou. Taktiež nevnášať do územia nepóvodný materiál kamenivo, dreviny a pod.
Fn výrube drevín postupovaf v zmysle platných právnych predpisov (zákona NR SR Č.
543/2002 Z.z. vznení neskorších predpisov, 47, 48 resp. Zák. NR SR 32612005 Z.z. na
základe toho či bude výrub potrebný na LPF alebo mimo nebo).
Po ukončení prác je potrebné dósledne realizovať rekultiváciu stavbou dotkiiutých plóch,
s výrazným ohľadom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov.
Nevyivárať depóniá výkopovej zeminy vo voľnej krajine. Prípadnú zeminu z výkopov použif
na terénne úpravy.
Plochy narušené stavebnou činnost‘ou zrekultivovaf. Fn zatrávnení použiť len miestne druhy
tráv a bylín.
—

5.

6.
7.
8.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, vo vyjadrení 916/2018/MH zo dňa
15.02.2018, súhlasí s týmito pdpomienkami
1. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe LVS
a.s. Presnú trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýči LVS a.s. na základe
predloženej objednávky. Kontakt Ing. Danek, 0905 997 903
vodovod; p. Vyšný 0908
916 595 —kanalizácia.
2. Fn výstavbe dodnžaf pásmo ochraiy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zrnysle
zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubí na každú
stranu. Vedenia, rozpojovacie tne a ďalšie stavebné objekty musia byť umiestnené mimo
tohto pásma ochraiy, v opačnom prípade nebude LVS a.s. súhlasiť s kolaudáciou stavby.
Križovanie sjetí je potrebné realizovať v zmysle STN.
3. V prípade, že pri realizácii stavby dójde k poruchám na potrubiach alebo zadadenia v správe
LVS a.s., žiada ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 5521992 alebo 0908 916 579.
Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
4. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sjetí prizvat‘ zástupcov spoločnosti LVS a.s.
5. Po ukončení výstavby požaduje LVS a.s. PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie
aj v digitálnej forme v tvare dgn (čitateľné pne prostredie MicroStation)
—

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská
Bystrica, vo vyjadreni pod č. ASMdpS-1-563/2018 zo dňa 28.02.2018
S predmetnou stavbou súhlasí bez pdpomienok
V rnieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
-

-

Slovak Telekom a.s. Bratislava vo vyjadrení pod č. 6611912616 zo dňa 07.05.2019
v záujmovom území dójde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Dodržat‘ všeobecné podmienky ochrany SEK,
ktoré sú neoddelitel‘nou súčasťou stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
1. Existujúce zaniadenia 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
nušeniu.
2. Vyjadnenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadnení, v pnipade
zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost‘
4

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

podľa nasledujúceho bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil. že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a. s. aJ alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjetí (najneskór pred spracovanírn
projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnost‘ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sjetí Ján Babál, ian.baba1tc1ekorn.sk, +421 444328456.
V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sado projektu
stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
V zmysle 66 ods. 10 zákona č. 35 1/2011 Z.z. je potrebné uzavrief dohodu o podmienkach
prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie
je možné zrealizovat‘ prekládku SEK.
V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriad‘ovania skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách
prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
V prípade ak na Varni definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť. ktoráje vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. alalebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. je potrebné zo strany žiadateFa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
namšeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povimwstí 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 akýchkoľvek dóvodov
pokračovaf po tam, ako vydané vyjadrenie strati platnost‘, je poviimý zastavit‘ zemné práce a
požiadať o nové vyj adrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať
o vytýčenie SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzaf zariadenia
mých prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia. rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, Slovak Telekom, a. s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadat‘ si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadeni.
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez
intemetovú aplikáciu https://www.telekom.sklvyiadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do
troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržaf
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienkv ochrany SEK.
Žiadateľ móže vyjadrenie použit‘ iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Ziadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovat‘, prenajímať alebo využívat‘ bez
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a. s..
Ak žiadatel‘ plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným
vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit‘ aj telekomunikačnú
prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnost‘ poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadat‘ o vytýčenie.

SPP

—

Distribúcia, a.s. Bratislava vo vyjadrení pod č. TD/NS/0286/201 9/Hy zo dňa 30.04.2019:

S

Orientačně znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza n‘tčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a / alebo realizácie stavby a /
alebo výkonu mých činnosti.
VSEOBECNE PODMIENKY
Fred realizáciou zemných prac a / alebo pred začatím vykonávania mých činnosti je stavebnik
povinný na základe písornnej objednávky požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zaňadení, objednávku je potrebné zaslat‘ na adresu SPP distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom
online fonTwláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distňbucia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaňadenia, ohrozenia jeho prevádzky a /
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP—D vykonáva bezplatné vylyčovanie plynárenských
zaňadení do vzdialenosti 100 rn,
stavebník je povinný zabezpečit‘ prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby
z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najrnä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštmkcie
(obnovy) plynárenských zaňadení,
stavebník je povinný urnožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zaňadení,
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zadadení v súlade s SIN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zaňadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov.
ak pň výkopových prácach bob odkryté plynárenské zadadenie, je stavebník povinný
kontaktovat‘ pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nic je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sana tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt‘ počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat‘ také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit‘ do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohláscné SPP-D na tel. č. 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D möže pri všetkých prípadoch poškodeniach plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOl), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €‚ poškodenírn
plynárenského zariadenia móže dójst‘ aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podFa
284 a * 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa 286, alebo * 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmá TFP 700 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohl‘adniť existenciu plynárenských zariadení alalebo ich
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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ochranných alalebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pd súbehu a križovaní navrhovaných vedení s eXistujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržat‘ minimálne odstupové vzdialenosti v zrnysle STN 73
6005 a TPP 906 01,
stavebník nesmie v ochrannorn pásme plynárenských zaňadení v zmysle 79 a * 80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
UPOZORNENIE
Toto stanovisko reflektuje stav (eXistenciu plynárenských zadadení a ich ochranných a
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej dójde po vydaní tohto stanoviska,
je stavebník povinný prerokovať s SPP—D a požiadať SPP—D o vyjadrenie k navrhovanej
zmene.
Stanovisko a podrnienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie
územného rozhodnutia bude podaný najneskór do 29.04.2020, ak stavebník túto lehotu
zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
SPP—D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v
prípade, ak dójde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pd vydávaní
tohto stanoviska vychádzala, alebo v pdpade, ak döjde k zmene ustanovení právnych
predpisov, na základe ktorých bob toto stanovisko vydané.
—

—

—

—

—

—

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenieccstnej dopravy,
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev v stanovisku pod č. MsU/ZPD-201 8/03989002/VY zo dňa 26.03.2018 súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia s pňpornienkami:
1. Výkopové práce na ul. Bodická realizovat‘ výhradne technológiou pretláčania. Akékol‘vek mé
spósoby výkopu musia byt‘ odsúhlasené cestným správnym orgánom.
2. Pred realizáciou stavebných prác a zásahu do ul. Bodická je stavebník povinný, v súlade s * 8
zákona č. 135/1961 Zb., požiadat‘ mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne
užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné
priložif právoplatné povolenie stavby, vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ
v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú situáciu dočasného dopravného značenia.
3. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasit‘ na mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných
komunikácií a verejných pdestranstiev.
4. V bokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná siet‘ verejného osvetlenia. Pred
realizáciou inžinierskych sjetí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčiť
prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné služby Liptovský
Mikuláš, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš.
Stredoslovcnská distribučná, a.s., Žilina v stanovisku pod č. 7103130-19-A-0020 zo dňa
20.05.2019 súhlasí bez pripomienok.
Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo vyjadrení
č. ORHZ-LMI-185-001/2018 zo dňa 13.03.2018 súhlasí bez pripomienok.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania neboli uplatnené
K navrhovanej stavbe sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny a posudzovania vplyvov na ZP vo vyjadrení zo dňa 20.03.2018; odbor štátnej správy
7

odpadového hospodárstva vo vyjadrení zo dňa 06.03.2018; odbor štátnej vodnej správy vo
vyjadrení zo dňa 15.03.2018; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vo
vyjadreni ZO dňa 15.02.2018; Ministerstvo obraiy SR, Agentúra správy majetku, detašované
pracovisko Stred, Banská Bystrica, vo vyjadreni zo dňa 28.02.2018; Slovak Telekom a.s.
Bratislava vo vyjadrení Zo dňa 07.05.2019; SPP Distdbúcia, a.s. Bratislava vo vyjadrení ZO dňa
30.04.2019; Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozernných komunikácii a verejných pdestranstiev v stanovisku ZO dňa 26.03.2018;
Stredoslovenská distribučná. a.s.. Zilina v stanovisku ZO dňa 20.05.2019; Okresné riaditeľstvo
hasičského a Záchranného Zboru V Liptovskom Mikuláši zo dňa 13.03.2018; Michlovsky, spol.
s r.o. Piešťany zo dňa 03.05.2019; Energotel, a.s., Bratislava ZO dňa 23.04.2019; 02 Slovakia,
s.r.o.. Bratislava ZO dňa 15.04.20 19; Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta ZO dňa
29.03 .2018.
—

Toto rozhodnutie platí v zmysle
40 ods.1 stavebného zákona tri roky od
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto Iehote bude podaná žiadost‘
o stavebné povolenie.
Odóvodnenie
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36442 151 v zastúpení EUB, s.r.o., Pdehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Palúdzka,
ICO: 46 176 934 podal dňa 23.05.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „9996
Liptovský Mikuláš Bodice Rozšírenie NNK“ liniová stavba, v k.ú. Bodice. Uvedeným dňom
bob Začaté konanie o umiestnení stavby.
K návrhu boba priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií.
Stanoviská účastníkov konania. dothutých orgánov a Zainteresovaných organizácií bolí
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením
36
stavebného Zákona O obdržaní žiadosti vyzval navrhovatel‘a dňa 31 .05.2019 na zaplaterne
správneho poplatku výzvou pod č. MsU/URaSP 2019/4500-02/ZGu a dňa 24.06.2019 oznámil
verejnou vyhláškou začatie konania o umiestneni stavby dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania oznámením pod č. MsU/URaSP 2019/4500-03/ZGu a naňadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.07.2019. V stanovenom
tenTlíne neboli vznesené námietky.
Umiestnenie stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na
výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov.
Umiestnenia navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja
územia aje v súlade splatným územným plánom UPN mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol
schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho záväzná časť
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM Č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s
účinnosťou 1.1.2011 v zneni zmien a doplnkov.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa 37 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov a zistil, že jej umiestnenie
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani
—

-

-

-

—

životné prostredie neohrozuje.

Vlashiíctvo bob preukázané Listom vlastníctva Č. 144 k. ú. Bodice a súhlasom vlastníkov
pozemkov, Ľubica Cániová, Peter Cáni a Dagmar Sidbová. Listom vlastníctva Č. 810 k.ú. Bodice
a Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Listom vlastníctva č. 278 k. ú. Bodice
a Zmluvou o budúcej zmluve o zňadení vecného bremena.
S

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov:
Položka č.59 písm. a) ods.2).... 100 eur
Poučenie
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať. Odvolanie podFa 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dni odo dňa
oznámenia tohto rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného podadku v Liptovskorn Mikuláši. O odvolaní
rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010
08 Zilina.
Rozhodnutie možno preskúmať správnvm súdom. návrh na preskúmanie toMo rozhodnutia
súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podl‘a ustanovení
Správneho súdneho poňadku.

lcháč, PhD.
Ing. J
primátor mMsta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
vlastnikorn dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v sůbehu s predmetnou umiestňovaiou
stavbou, ako aj ostatným účastnikom konania sa toto oznámenie doručuje formou vercjnej
vyhlášky
Toto oznámenie má podl‘a 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podl‘a 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský
Mikuláš. Posledný deň tcjto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené
aj na webovom sídle mesta, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na
mieste, ktorého sa týka.

—

Na vedomie
Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Ži]ina. IČO: 36442 151 v
zastúpení EUB, s.r.o., Pňehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Palúdzka, ICO: 46 176
934
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP
úsek SSOH, SSOPaK, SVS,
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš—Vrbica—Nábrežie

—

—

—

—

—
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—

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš Vrbica Nábrežie
Krajský parniatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 01001 Zilina
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, CSA 7, 97431
Banská Bystrica
Liptovská vodárenská spoločnosf. a.s.. Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš Liptovská
Ondrašová
Slovenský plynárenský priernysel distdbúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mesto Liptovský Mikuláš. odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
pozemných komunikácii a verejnýcb pdestranstiev, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš Staré Mesto
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš Staré Mesto
—

—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

—

—

—

Úradný záznam
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa

26 08 2919

:

10 09 2019

Verejná vyhláška bota zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa
Oznámené na webovej stránke mesta /obce/ a na CUET
(Elektronická tabul‘a, rozhlas lokáme TV a mé miestne médiá
‚
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