
OBEC LIPTOVSKÝ TRNOVEC
Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚĺÚR a SP/20201455-03/JVar V Liptovskom Mikuláši: 13.01.2020
2019/7838

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Zilina ICO 36 442 151 v zastúpení spoločnost‘ou EUB, s.r.o. so sídlom Priehradná
1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš-Palúdzka, ICO 44 736 339

Žiadost‘ o stavebné povolenie stavby: 12087 — Liptovský Mikuláš — Trnovecká zátoka —

Rekonštrukeia TS — liniová stavba

VBREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Stredoslovcnská distribuČná, a.s. so sídlom Pn Rajčianke 2927/X, 010 47
Zilina ICO 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou EUB, s.r.o. so sfdlom Priehradná
1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš-Palúdzka, ICO 44 736 339 konateľ Pavol Kubáň
podal dňa 22.11.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu
‘12087— Liptovský Mikuláš — Trnovecká zátoka — Rekonštrukcia TS‘ - liniová stavba na
pozemkoch v katastrálnom území Liptovský Trnovee a Ráztoky. Uvedeným dňom boto
začaté stavebné konanie.

Na stavbu bob vydané obcou Liptovský Trnovec rozhodnutie o umiestnení stavby č.
MsU/URaSP/20 19/4505-03/SVar dňa 25.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa
11.11.2019.

Obec Liptovský Trnovec ako príslušný stavebný úrad podl‘a 1 17 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a 5 ods. I písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie prerokovala žiadost‘ stavebníka podľa 62 a 63 stavebného zákona v
stavebnom konaní po preskúmarií žiadosti rozhodla takto:

Stavba ‘12087— Liptovský Mikuláš — Trnoveeká zátoka — Rekonštrukcia TS ‘ - Uniová
stavba, na pozemkoch v k.ú. Liptovský Trnovee a Ráztoky podľa zakreslenia v projektovej
dokumentácii a v situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy sa podl‘a

66 ods.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j C.

Druh a účel povol‘ovanej stavby: Inžinierska stavba — Iíniová stavba

Popis povol‘ovauej stavby:
Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Liptovský Trnovec

a v katastrálnoni území Ráztoky. Učelom je ‚ výstavba NM rozvodov formou zemného
kábla, kioskovej trafostanice a demontáž 1-stlpovej TS. Stavba sa skladá zo štyroch
stavebných objektov, a to SO 01 - NN káblové vedenie, SO 02 - VN káblové vedenie, SO 03
— 11720 - Liptovský Trnovec - Sebcovie - Rozšírenie NNK a SO 04 - 12086 - Liptovský
Trnovec - Selcovie - Rozšírenie NNK. Súčast‘ou stavby je aj prevádzkový súbor PS 01 -

Trafostanica.



SO 01 - NN káblové vedenie - nové NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120

SM/SM o džke 46m sa vyvedie z voľného vývodu kioskovej trafostanice a ukončí sa v novo

navrhnutej pilierovej a rozpojovacej skrini 9 - PlUS 4. Do skrine 9-PRIS 4 sa presmerujú

eXistujúce NE podzemné vedenia 2x 1-AYKY 3x240+120 a AYKY-J 4x25 COV zo

zdemontovanej 1 -stlpovej TS 211 /ts/trnovec_pristav.
SO 02 - VN káblové vedenie - napojenie novej kioskovej trafostanice E EM M K P800

je riešené eXistujúcim VN káblovým vedením 3x22-AXEKVCEY lx 70mm2 Z demontovanej

I -stlpovej trafostanici, ktorý sa odkope, vytiahne a ukončí v novo navrhovanej kioskovej

trafostanici.
SO 03 — 11720 - Liptovský Trnovec - Selcovie - Rozšírenie NNK - z voľného vývodu

novej kioskovej trafostanice 21 lIts/trnovee_pristav sa vyvedie nové podzemné NE vedenie

(N)AYY-J 3x240+120 mra2 o dlžke 446m. Nové podzemné NE vedenie sa zaslučkuje do

nových pilierových rozpojovacích a istiacich skríň 1-PRIS 5.1, 2-PRIS 5.1, 3-PRIS 6.1 a

ukončí sa v skrini 4-PRIS 5.1. Rozpojovacie skrine budú slúžiť na pripojenie nových

odberateľov.
SO 04 - 12086 - Liptovský Trnovec - Selcovie - Rozšírenie NNK - z voľného vývodu

novej kioskovej trafostanice 21 1/ts/trnovec_pristav sa vyvedie nové podzemné NE vedenie

(N)AYY-J 3x240+120 mm2 o dlžke 230m, Nové podzemné NN vedenie sa zaslučkuje do

nových pilierových rozpojovacích a istiacich skríň 5-PRIS 6.1, 6-PRIS 6.1, 7-PRIS 6.1 a

ukončí sa v skrini 8-PlUS 6.1. Rozpoj ovacie skrine budú slúžit‘ na pripojenie nových

odberatel‘ov.

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
• SOUl - NN káblové vedenic -46 ni

• SO 02 - VN káblové vedenie - existuj úce vedenie

• So 03 - 11720 - Liptovský Trnovec - Selcovie - Rozšírenie NNK - 446 m

• SO 04 - 12086 - Liptovský Trnovee - Seleovie - Rozšírenie NNK - 230 m

• PSUJ - Trafostaniea

Spůsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:
- parc.č. KN-C 2155/1 k.ú. Liptovský Trnovec vedený ako ostatná plocha

- parc.č. KN-C 1505/18 kú. Liptovský Trnovec vedený ako ostatná plocha

- parc.č. KN-C 1505/62 k.ú. Liptovský Trnovec vedený ako ostatná plocha

- parc.č. KN-C 1336/26 k.ú. Liptovský Trnovee vedený ako lesný pozemok

- parc.č. KN-C 1505/13 k.ú. Liptovský Trnovec vedený ako orná póda

- parc.č. KN-C 1505/273 k.ú. Liptovský Trnovec vedený ako orná póda
- parc.č. KN-C 261/1 kú. Ráztoky vedený ako vodná p‘ocha
- parc.č. KN-C 371/4 k.ú. Ráztoky vedený ako orná póda
- parc.č. KN-C 4/98 kú. Ráztoky vedený ako zastavaná plocha a nádvorie

Súhlas na vyňatie půdy z PPF na pozemkoch vedených v katastri nehnuteľnosti ako orná

pöda v k.ú. Liptovský Trnovce a Ráztoky vydal:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a Iesný odbor stanovisko k použitiu

poľnohospodárskej pódy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej

pódy do původného stavu pod Č. OU-LM-PLO-2019/008581-007 dňa 22.11.2019.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Michal Borsík, EUB, s.r.o. so sídlom

Priehradná 1690/30, 03 01 Liptovský Mikuláš-Palúdzka
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Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmicnky:
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, dbaf o ochranu zdravia osób na stavenisku.

- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s
okolím a d‘alšími podmienkami.

- Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesf do póvodného stavu
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné, technické požiadavky na

výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák.č.50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov, najmä * 43d-i, a príslušné technické normy.
- SIN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, SIN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre

eI. zariadenia, SYN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el,
zariadeniach, SIN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, SIN 33 3210
Rozvodné zariadenia — spoloč.ustanovenia, SIN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre
obsluhu a prácu na el. zariadeniach, SIN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, SIN
34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

- SIN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosf stavieb — spoločné ustanovenia
- Vyhl.č. 94/2004 Z.z. ‚ ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiamu

bezpečnost‘ pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení
a doplňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.

Stavba bude ukončená do: 24 mcsiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať
pred uplynutím lehoty výstavby o jej predlženie.

Spósob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.
Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný do 15 dní od
ukončenia výberového konania oznámif stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením
názvu firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spňsobilosti pre
vykonávanie tejto činnosti.

Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečif vytýčenie stavieb fyzickou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti, musí mat‘
autorizačně overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartografom a predložit‘ na stavebný úrad.

Podrobnejšic požiadavkv na zahezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmA z
hI‘adiska životného prostrcdia, podmicnky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl‘adiska arehitektúry:
- stavebník je povinný umožnit‘ povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania

SSD. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa
realizovanej stavby. Na stavbe musí byt‘ odo dňa začatia prác vedený stavebný denník,
ktorý sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podl‘a kolaudačného
rozhodnutia.

- investor je povinný na stavbe umiestnit‘ tabul‘u, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil,
číslo a dátum stavebného povolenia.

3



- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použit‘ len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zamčená požadovaná
mechanická pevnost‘ a stabilita, požiarna bezpečnost‘ stavby, hygienické požiadavky,

ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku
a úspora energie.

- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii.
- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnút‘

s mestským úradom.

Podmienky na zabezpečenie pripojcnia na rozvodné siete, pozemné komunikácie,
dráhy, odvádzanic povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.
- stavebník je povinný bezodkladne oznámit‘ stavebnému úradu začatie stavebných prác na

stavbe ( * 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
- pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb.
- križovanie sietí realizovat‘ v zmysle príslušných STN.
- v prípade spósobenia škody na súkromnom vlastníctve mých osób je potrebné vzniknuté

škody odstrániť, resp. uhradit‘ podľa platných právnych predpisov.
- stavebné práce je potrebné vykonávat‘ tak, aby nevznikli škody na susedných

nehiiutel‘nostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov
susedných nehnutel‘ností.

- stavebný a výkopový materiál urniestniť na pozemku stavby, mimo prístupových

komunikácií.
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného

zákona.
- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov:
Podľa zákona 25l/202 Z.z. *43:
- ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kv-I 10kV vrátane je lm po oboch

stranách,
- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením : ochranné pásmo je vymedzené

vzdialenost‘ou, oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom
musí byt‘ zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení,

- VN vedenie vzdušné 10 m od hajného vodiča v bežnej trase, 7 m od hajného vodiča v
lesnom prieseku,

- najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných
vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení teclmického vybavenia (STN 33
3300. či. 634)

Podľa uvedenej normy pre 1kV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné

VODOROVNEIZVISLE vzdialenosti
OD sil. kábla 1kV sil. kábla 35kV rrelef. kábla plyn do 0,OO5Mpa [vodovodu

5/5 cm 20/20cm 130/30cm 40/40cm 40/40cm
- v prípade. že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné

zvislé vzdialenosti zmenšit‘ až na 10cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20cm
uvodovodov.

Dodržanie požiadavick dotknutých orgánov, organizácií:
Krajský pamiatkový úrad ZiIina v záväznom stanovisku č. KPUZA-20 19/15545-
2/50839/FUR zo dňa 27.06.20 19 si uplatňuje nasledovné požiadavky:
1. Termín začatia výkopových prác súvisiacieh so stavbou je stavebník povinný pisomne
ohlásit‘ najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, ktorý vykoná pred
začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby
formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
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2. Ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej
alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr,
stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásif Krajskému pamiatkovému
úradu Zilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechaf ho bez zmeny až do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
3. Zabezpečit‘ preukázatel‘ným spósobom oboznámenie s podmienkami záväzného
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sana realizácii stavby.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa
povodia horného Váhu v stanovisku č. CS SVP OZ PN 775/2019/4 zo dňa 24.01,2019 si
uplatňuje nasledovné požiadavky:
- návrh napojenia parciel Situáciou Č. 1, č.2 ako aj miesto novej kioskovej trafostanice

akceptujeme
- NN kábel je nutné uložif do chráničky po celej trase vedenej v komunikáciách a dodržat‘

min hlbku krytia 1,0 m
- chránička musí byt‘ dimenzovaná na zat‘aženie min. 25 t, vzhFadom na nosnost‘

stavebných mechanizmov, ktoré SyP, šp., využíva na zabezpečenie opráv a údržbu toku
- v mieste križovania toku komunikáciou je potrebné vykonat‘ práce ručným výkopom. K

výkopu ryhy je potrebné prizvat‘ technického pracovníka (0914/325 868 al. 0903/806
382), ktorý pred zásypom zápisniČne prevezme vzdialenosti a hlbky uloženia NN kábla v
chráničke. O kontrole uloženia bude vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpfsanie
protokolu sa bude považovat‘ za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia stanovených zo
strany SyP, šp.. V takom prípade SyP, šp., ako správca dotknutého toku nebude
zodpovedat‘ za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi NN siete pri výkone opráv a
údržby vodného toku, súvisiacich s ich nesprávnym uložením

- po vykonaní prác dat‘ okolie toku do póvodného stavu. Ku kontrole prizvat‘ technického
pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi

- podzemné vedenia, ktoré budú križovat‘ tok, je potrebné na oboch brehoch vodného toku
označit‘ viditeřne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAT“. V
prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ káblového NN vedenia
zabezpečí ich ncodkladnú obnovu

- neuskladňovat‘ stavebný materiál v blízkosti toku
- na pozemok (KNC č. 261/1) vo vlastníctve SR a správe SyP, š.p., ktoré sú dotknuté

predmetnou stavbou, vzniká podl‘a zákona č. 25 1/2012 Z.z., *11 zákonné vecné bremeno,
ktoré je potrebné uzatvorit‘ s odborom správy majetku OZ Piešt‘any (akékol‘vek
informácie mailom. pavoLrnojzissvp.sk)

- po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach
geodeticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdat‘ v digitáinej forme na
stredisku Liptov. Uvedené požadujeme z dóvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie
je možné vykonat‘ aj mailom na adresu: mariana-zihlavnikovaäisvp.sk.
projekt skutočného vyhotovenia (aj v digitálnej forme - dxf, dng, dgn) požadujeme
odovzdat‘ na stredisko Liptov
v prípade, že križovanie toku v mieste komunikácie nebude realizované v súlade s vyššie
uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dójde k
poškodeniu podzemného MN vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na
uvedenie elektrickej siete do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášat‘ jej
prevádzkovateľ - v prípade, že uložené MN vedenie bude v budúcnosti kolidovat‘ s
technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami
realizovaným na toku, zabezpečí prevádzkovateľ siete bezodplatné preloženie káblového
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vedenia v požadovanom termíne v prípade, že počas výstavby a prevádzkovania siete

dójde k vzniku škód na majetku jej prevádzkovatel‘a z dóvodu zvýšenia povodňových

prietokov, SyP, šp., nebude zodpovedať za škody spósobené účinkami vód, splavenín a

l‘adu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle 49 ods.5 zákona č.

364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
- V prípade, že v realizačnom projekte dójde k zmenám ktoré neboh odsúhlasené. je

potrebné zaslat‘ tento pred realizáciou na odsúhlasenie na našu správu.

- Stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníka pozemkov, po ktorých je trasa

navrhnutá
- Začiatok a koniec prác požadujeme nahlásit‘. K prácam na parcele v správe našej

organizácie. k osadeniu kioskovej trafostanice v teréne, pnp. sporným situáciám je

potrebné prizvať zástupcu SyP, š.p., stredisko Liptova nadit‘ sa jeho pokynmi.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

v stanovisku č. 1239/2019 zo dňa 10.01.2019 si uplatňuje nasledovné požiadavky:

- požiadate Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor o vydanie

rozhodnutia o udelenie výnimky z 31 ods. 1, pisnta, d zákona č. 32612005 Z.z. o lesoch

na začatie výkopových prác a osadenie NNK
- pred kolaudáciou stavby predložíte geometrický plán k uzatvoreniu zmluvy o vecnom

bremene a požiadate Okresný úrad Lipt. Mikuláš, PLO o vydanie rozhodnutia na trvalé

obmedzenie využívania lesného pozemku v zmysle * 7 ods. 1, písm. c, zákona Č.

326/2005 Z.z. o lesoch
- zabezpečíte vypracovanie znaleckého posudku na obmedzenie vlastníckych práv vo

využití lesných pozernkov k 35 zákona č. 326/2005 Z.z. o tesoch

- dohoda o určení výšky a spósobu poskytnutia náhrady bude vypracovaná na základe

Vami predloženého znal. posudku k 35 cit. zákona

- po nadobudnuti právoplatnosti rozhodnutia bude s vlastníkom stavby uzatvorená zmluva

o vecnom bremene.

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

vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2018/012825-002-MA zo dňa 07.12,2018 súhlasi za dodržania

nasledovných podmienok:
1. S odpadmi. ktoré budú vznikat‘ počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou

legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

2. Ku kolaudácii stavby budú predložené doHady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o

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

zaniadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka

odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenif priestor na dočasné zliromažd‘ovanie

odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad pnípadne mým

vhodným spósobom, ktorý nebude obrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo

staveniska hneď odvážat‘.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
SSOPaK vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2019/00668-002-Pa (OU-LM-OSZP-2018/12826-
Pa) zo dňa 02.01.2019 súhlasí s pripomienkami:
— v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovat‘ podľa zákona o ochrane

prírody a krajiny 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.
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— pri realizácii zemných práe dbat‘ na minimalizáciu akýchkol‘vek negatívnych vplyvov na
okolité prírodné prostredie

— pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovaf šetrným
spósobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému

— v prípade úniku škodlivých látok realizovat‘ opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do
pódy, vody a horninového prostredia

— pri zemných prácach vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov
rastlín do okolia

— v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlfn pri zemných prácach do okolia vykoná
investor na vlastné náklady leh odstránenie

— po ukončeni zemných prác uviest‘ terén do upraveného stavu

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS
vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2019/13596-2/Li zo dňa 28.10.2019 súhlasí za dodržania
nasledovných podmienok:
1. Súhlas nenahrádza povolenie stavby, ktoré vydá príslušný stavebný úrad.
2. Pravidelne vykonávat‘ kontrolu, údržbu a opravu transformátora.
3. Prevádzku a údržbu zariadenia transf‘ormačnej stanice vykonávať v sútade s pokynmi a

prevádzkovým poriadkom výrobcu jednotlivých konštrukčných celkov.
4. Po ukončení prác odstrániť prebytočný stavebný materiál a okolitý terén uviesť do

póvodného stavu.
5. Existuj úcu I -stlpovú trafostanicu zlikvidovaf tak, aby nedošlo k znečisteniu resp.

ohrozeniu povrchových a podzemných vód.
6. Realizáciou prác nesmie dójst‘ k negatívnemu vplyvu na životné prostredie dotknutého

územia.

Slovenský pozemkový fond v stanovisku č. SPFS/2019/40194, SPFZ/096773/2019 zo dňa
17.09.20 19 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- stavebník na dotknutý pozemok SPF najneskór do vydania kolaudačného rozhodnutia

zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnutel‘ností a to
odplatne v prospech SPF. Súčasfou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady
stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby)

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadných užívatel‘ov pozemku SPF,
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do póvodného stavu tak, aby mohol byt‘

využívaný na doterajší účel, V prípade spĎsobenia škód ich stavebník odstráni na vlastné
náklady,

- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a
žiadatel‘om, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF
previest‘ na žiadatel‘a, zároveň žiadnym spósobom neobmedzuje SPF v nakladaní s
dotknutým pozemkotn SPF.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a Iesný odbor vo vyjadrení Č. OU-LM
PLO-20 19/008581-007 zo dňa 22.11.2019 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
1.1 PP použiť len v odsúhlasenom rozsahu podľa spracovaného projektu stavby a bilancie

skrývky a zabezpečit‘, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na
priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.

2./ Pri zemných prácach oddelene manipulovat‘ s kultúrnou vrstvou pódy od ostatnej pódy a
túto použif na spätné zahumusovanie. Skrytý humusový horizont, až do doby jeho
použitia, uložit‘ o celkovom objeme 125 m3 na nezastavanej časti pozemku parc. Č. C KN
1505/l 3 a ošetrovat‘ ju tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a odcudzeniu. PP uviest‘ do
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póvodného stavu do konca októbra 2020. Dodržat‘ spracovanú bilanciu skrývky

humusového horizontu PP pre zábery kratšie ako jeden rok na predmetnú stavbu.

3.! Začatie stavebných prác ohlásiť vlastníkom a užívateľom PP a ich vykonávanie

realjzovať so súhlasom vlastníkov a užívateľov PP.
4.! Ohlásit‘ tunajšiemu úradu ukončenie použitia PP, vrátane jej uvedenia do póvodného

stavu.
51 V prípade, že ak by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP !po

dobu dlhšiu ako I rok /je investor povinný požiadat‘ orgán ochrany PP o konanie podl‘a *
17 zákona.

6.! Prípadne poškodenů pril‘ahlú PP uviesf do póvodného stavu na náklady investora

stavby.

TÜV SOD Slovakia s.r.o. v odbornom stanovisku č. 7165021557/30/19/ET/OS/T zo dňa

11.11.2019, ktoré platí za dodržania nasledovných podmienok:

- V schválenej teclmickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a

posudzovaní zariadenia nedójde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnost‘ posudzovaněho

zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR Č. 508/2009 Z. Z. v znení neskoršíeh

predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené;
- Zariadenie může byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TUV

SUD Slovakia s.r.o.. ako oprávnená právnická osoba může túto skúšku vykonaf.

K stavbe sa vyjadrili s pripomienkami:
— Krajský pamiatkový úrad Zilina, pod č. KPUZA-2019/15545-2/50839/FUR zo dňa

27.06.2018
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životně prostredie pod. č.

OU-LM-OSZP-201 9/00668-002-Pa (OU-LM-OSZP-201 8/12826-Pa) zo dňa 02.01.2019

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

správy odpadového hospodárstva pod. Č. OU-LM-OSZP-2018/012825-002-MA zo dňa

07.12.201 8
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

vodnej správy pod. Č. OU-LM-OSZP-SVS-2019!13596-2/Li zo dňa 20.10.2019

— Slovenský vodohospodársky podnik. štátny podnik! Odštepný závod Piešt‘any, Správa

povodia horného Váhu pod č. CS SVP OZ PN ‘775/2019/4 zo dňa 24.01.2019

— Slovenský pozemkový fond pod č. SPFS/2019/40194, SPFZ/096773/2019 zo dňa

17.09.20 19
— TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pod č. 7165021 557/30/1 9/ET/OS/T zo dňa 11.11.2019

K stavbe sa vyjadrili bez pripomienok:
— Energotel, a.s. pod č. ET/ľvIMlS/1635 zo dňa 03.12.2018
— Liptovská vodárenská spoloČnosť, a. s. pod Č. 7598/2019/JJ zo dňa 12.12.2018

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

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev pod č. MsU/ZPD
201 9/05375-002/MW zo dňa 08.07.2019

— Ministerstvo obrany SR pod. č. ASMdpS-1-25/2019 zo dňa 16.01.2019
— Obec Liptovský Trnovec pod Č. 2019/1314/00133 zo dňa 10.05.2019
— 02 Slovakia, s.r.o. zo dňa 03.12.2018
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starosttivosti o životné prostredie, úsek štátnej

vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-SVS-2018/12827-2/Li Zo dňa 17.12.2018
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— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO
2019/006333-2 zo dňa 15.05.2019 — povolenie výnimky z * 31 ods. 1, písma, d zákona č.
326/2005 Z.z. o lesoch na začatie výkopových prác a osadenie NNK

— Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č.
ORHZ-LM1-849-001/2018 zo dňa 21.12.2018

— Orange Slovensko a.s. pod č. BB-3026/201 8 zo dňa 11.12.2018
— Slovenský plynárenský priemyscl — distribúcia, as. pod č. TDfEX14954/2018/Ka zo dňa

06. 12.2018
— Stredoslovenská distribučná, as. pod č. 7103130-l 9-A-001 1 zo dňa 16.04.2019
— UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 10.12.2018

Rozhodnutie o námietkaeh účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Odóvodncnic:
Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47

Žilina IČO 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou EUB, s.r.o. 50 sídlom Prichradná 1690/30,
031 01 Liptovský MikuláŠ-Palúdzka, ICO 44 736 339 konatel‘ Pavol Kubáň podal dňa
22.11.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v
Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu ‘12087 —

Liptovský Mikuláš — Tmovecká zátoka — Rekonštrukcia TS‘ - líniová stavba na pozemkoch v
katastrálnom území Liptovský Trnovec a Ráztoky. Uvedeným dňom boto začaté stavebné
konanie.

‚ Na stavbu bob vydané obcou Liptovský Trnovec rozhodnutie o umiestnení stavby č.
MsIJtÚRaSP/2019/4505-03/JVar dňa 25.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
11.11.2019.

Stavebný úrad omámil formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania líniovej
stavby dňa 09.12.2019, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska
z úzernného konania a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, upustil od ústneho pojednávania. Učastníkom konania súčasne oznámil, že majú
možnost‘ uplatnif svoje námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky s tým,
že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byt‘ uplatnené v stavebnom konaní sa v zmysle
61 ods.1) stavebného zákona neprihliada. V určenom termíne neboli podané žiadne nárnietky
a pripomienky.

Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života l‘udí, a či
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným
zákonom a osobitnými predpismi ‚ čije zabezpečená komplexnosf a pbynulosť výstavby, či je
zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo mého vybavenia
potrebného na riadne užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal
predloženú žiadost‘ o stavebné povobenie z hl‘adisk uvedených v ustanoveniach *62 ods. I a 2
stavebného zákona a @ 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a
dotknutými orgámni a zistib, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘ v
zmysle 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.
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Stavebné povolenie stráca platnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa. kedy nadobudlo

právoplatnost‘, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia * 76 stavebného zákona užívat‘ len na

základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych

nástupcov konania.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho

povolenia stavebného úradu.

Vlastníctvo preukázané
— kpozernkom parc. Č. KN-C 1505/273 a KN-C t505/13 k.ú. Liptovský Trnovec súhlas

vlastníkov k realizácií stavby p. Daniela Sťastná ap. Vladimír Sťastný zo dňa 14.06.2019

— k pozemku parc. č. KN-C 1505/18 k.ú. Liptovský Trnovcc zmluvou o budúcej zmluve

o zriadení vecného bremena medzi budúcim povinným: Miroslav Zachar a budúcim

oprávneným: Stredoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 14.05.2019.

— k pozemku parc. Č. KN-C 1505/62 k.ú. Liptovský Trnovec zmluvou o budúcej zmluve

o zriadení vecného bremena medzi budúcim povinným: Richard Fillo a budúcim

oprávneným: Stredoslovenská distribučná, as. zo dňa 14.05.20 19.

— k pozemku parc. č. KN-C 1505/62 k.ú. Liptovský Tmovec zmluvou o budúcej zmluve

o zriadení vecného bremena medzi budúcim povinným: Ing. Vladimír Penkala a budúcim

oprávneným: Stredoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 14.05 .2019.

— k pozemku parc. Č. KN-C 1505/62 kú. Liptovský Trnovec zmluvou o budúcej zmluve

o zriadení vecného breinena medzi budúcim povinným: MUDr. Marek Pohanka

a budúcim oprávneným: Stredoslovenská distribučná, as. zo dňa 14.05.20 19.

— k pozemku parc. ě. KN-C 1505/62 kú. Liptovský Trnovec zmluvou o budúcej zmluve

o zriadeni vecného bremena medzi budúcim povinným: Anna Adamová a budúcim

oprávneným: Stredoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 14.05.2019.

— k pozemku parc. Č. KN-C 1336/26 k.ú. Liptovský Trnovec súhlas správcu nebrnitel‘nosti

k realizácií stavby Lesy SR, š. p. v stanovisku pod.č. 1239/2019zo dňa 10.01.2019

— k pozemku parc. Č. KN-C 26 1/1 k.ú. Ráztoky súhlas správcu nehnuteľnosti k realizácií
stavby Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v stanovisku pod.Č. CS SVP OZ PN
775/2019/4 zo dňa 24.01.20 19

— kpozemku parc. Č. KN-C 2155/1 kú. Liptovský Trnovec súhlas správcu nehriuteľnosti

k realizácií stavby Slovenský pozemkový fond v stanovisku pod.č. SPFS/2019/40194

(SPFZ/096773/2019) zo dňa 17.09.2019
— kpozemkom parc. č. KN-C 4t98. KN-C 371/4 k.ú. Ráztoky a KN-C 1505/273 aKN-C

1505/13 k.ú. Liptovský Trnovec podFa * 11 ods. I písm. fl zákona č. 251/2012 Z. z. o

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5SF - D, a. s. ako držiteľ povolenia
oprávneného na podnikanie v energetike alebo ním poverená fyzická osoba alebo
právnická osoba móže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme okrem mého
zriaďovat‘ na cudzích pozernkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a
elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy a zar[adení
určených na ich ochranu alebo zabránenie ich porúch alebo havárií alebo na zmiernenie
dósledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osób.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
• Položka 60 písm. „ g“ - 200,00 € (rozpočtový náklad nad 50 000 eur do 100 000 eur)
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Poučenie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolat‘. Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Liptovský Trnovec, prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41,
Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
ul. Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho
súdneho poriadku.

9gtolM
star a obce Liptovský Trnovec

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a ods. 2) * 69 Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zncní neskorších
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) * 69 stavebného
zákona tak, že sa písomnosť podl‘a * 26 zákona č. 71/1967 Zb. vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Liptovský Trnovec. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písoninosť súčasne na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli
(www.cuet.slovensko.sk) a ak je to vhodné aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä
v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste,
ktorého sa konanie týka.

Mesto Liptovský Mikuláš:
‚ 2801 2020 ‚ 1202 2620Vyvesene dna Zvesene dna‘

Oznámené mým spósobom (webové sídlo) dňa

Oznámené mým spósobom (cuet.slovensko.sk) dňw

S MKUL
H Ji

Odtláč‘ kéMkyWjtÓdpis
opráÝnenej osoby

1Í



Obec Liptovský Trnovec:

Vyvesené dňa‘ Zvesené dňa

Oznámené mým spósobom (webové sídlo) dňa

Oznámené mým spósobom (cuet.slovensko.sk) dňw

Odtlačok pečiatkv a podpis
oprávnenej osoby

Dornčuje sa
— Učastnikom konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo ině práva k pozemkom

a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo ině

práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byť stavebným povolením priamo dotknuté;

d‘alšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; stavebný dozor alebo

kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby) formou verejnej

vyhlášky v zmysle * 61 ods. 4 stavebného zákona.

Na vedomie
— Obec Liptovský Tmovec, Liptovský Trnovee 160, 031 01 Liptovský Mikuláš

— Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP adopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných

komunikácií a verejných priestranstiev, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš-Staré

Mesto
— Krajský pamiatkovÝ úrad Zilina. Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina

— Lesy Slovenskej republiky, šp., Odštepný závod Liptovský Hrádok, Juraja Martinku

110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
— Liptovská vodárenská spoločnost‘ a. s., Revoučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš-

Liptovská Ondrašová
— Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
— Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek SSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
— Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
— Okresný úrad pozemkový a Iesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica

Nábrežie
— Slovenský vodohospodársky podnik šp. — Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka Č.

36, 034 01 Ružomberok
— Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava
— Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri RajČianke 2927/8, 010 47 Žilina
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