Obec Liptovský Ján
Ulica Jána Kalinčiaka č. 39/3, 032 03 Liptovský Ján
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: StÚLJ2018/43-2
V Liptovskom Jáne 12 .4.2018
Vypracoval: Ing. Urbanová

ROZHODNUTIE
-Verejná vyhláška –
Obec Liptovský Ján ako príslušný stavebný úrad podľa s §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a §5 písm. a)bod 1 zák.č.
608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie ,stavebný poriadok a bývanie , príslušný stavebný úrad
podľa určenia v zmysle §119 ost.1 zákona č. 50/1976 zb . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.z.
Okresným úradom Žilina , odborom výstavby a bytovej politiky ,oddelením štátnej stavebnej správy zo dňa
13.11.2017 pod č. OVBP2-2017/0444485/KLI-usu prerokoval žiadosť podľa §35 až 38 stavebného zákona vo veci
návrhu stavebníka Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , IČO 35 763 469 v splnomocnenom
zastúpení spoločnosťou MAVIX s.r.o. , Račianska 66, 831 02 Bratislava , IČO 35 740 264 na územné rozhodnutie
o umiestnení stavby „FTTH-LM-LIHR-03-Uhorská Ves “po preskúmaní žiadosti podľa §39 a 39a stavebného
zákona a §4 vyhl.č. 453/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„FTTH_LM_LIHR_03_Uhorská Ves „
stavebníka Slovak Telekomu ,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , IČO 35 763 469.
Stavba bude umiestnená v intraviláne a v extraviláne katastrálneho územia Liptovský Ján a v intraviláne
v extraviláne katastrálneho územia obce Uhorská Ves na pozemkoch parc.č.
● katastrálne územie Liptovský Ján :C KN 3744/1(E KN 1111), C KN 3740/7( E KN 3007),C KN 3126/2(E KN
117/501,146/501,145/501,144,143), C KN 3116/14( E KN 152), C KN 3740/3(E KN 1111/508),C KN 472/10(E KN
1111/508).
● katastrálne územie Uhorská Ves: C KN 1136( E KN 113), C KN 142/1 (E KN 498/4), C KN 1135/1,C KN 1134/1(
E KN 113,566/501,568/1,570/1,571/2), C KN 1130/7 ( E KN 113),C KN 498/501, C KN 499/501,C KN 1131/26 (E
KN 113), C KN 310/17(E KN 367/11), C KN 310/30( E KN 367/12) C KN 310/43(E KN 367/12), C KN 333/46 (EKN
550/2),C KN 333/47(E KN 550/2, C KN 310/16, C KN 507/15,C KN 212/9,C KN 213(E KN114), C KN 507/2 (E KN
498/502), C KN 507/32(E KN 105),C KN 1140/1(E KN 498/503), C KN 508/16(E KN 498/503),C KN 508/4(E KN
498/503),C KN 508/12,C KN 508/11,C KN 508/8.
Umiestnenie stavby je zakreslené v situačnom výkrese ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
Druh stavby: inžinierska stavba - elektronická komunikačná sieť .
Účel stavby :
Cieľom výstavby je vybudovanie optickej prístupovej siete pre zabezpečenie možnosti poskytovania kvalitných
a moderných telekomunikačných a dátových služieb investora.
Popis stavby:
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Predmetom povolenia je vybudovanie optickej prístupovej siete výstavbou mikrotrubičkového systému v
celej obci Uhorská Ves a severnej časti obce Liptovský Ján. Investičná akcia je potrebná pre zabezpečenie
možnosti poskytovania kvalitných a moderných telekomunikačných a dátových služieb investora .
Napojovacím bodom pre predmetnú telekomunikačnú stavbu bude existujúca HDPE rúra, nachádzajúca sa pod
diaľničným mostom „Estakáda Dl-220“, pri objekte Uhorská Ves č.87. Od tohto bodu napojenia bude budovaná
projektovaná infraštruktúra pre celú obec Uhorská Ves a pre severnú časť obce Liptovský Ján, využívajúca
mikrotrubičky o priemere 12/8mm (primárna časť siete FTTx) a mikrotrubičky o priemere 7/4mm (sekundárna časť
siete FTTx. Trasy výkopov sú vedené pozdĺž miestnych komunikácií. Križovanie štátnej cesty bude v jednom
prípade a to cesty č. III/2340, v 0,609ckm. Výkopová trasa je ďalej vedená v súbehu s vodným tokom Váh (k.ú.
Liptovský Ján) a 1x križuje tok Štiavnica .
Celková dĺžka projektovanej trasy výkopov pre výstavbu optickej prístupovej siete štandardu FTTH v
riešenej lokalite bude cca. 3,0 km. Sieť si vyžiada vybudovanie vonkajších pasívnych optických distribučných bodov
, optických rozvádzačov na verejnom priestranstve . V trase výkopu budú riešené zemnými prípojkami všetky
objekty.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Stavba bude umiestnená hlavne v súbehu s miestnymi a štátnymi komunikáciami, v zeleni, nespevnených
a spevnených plochách . Pokiaľ záber pozemkov bude do jedného roka , vrátane uvedenia pôdy do pôvodného
stavu a bude sa týkať aj poľnohospodárskej pôdy, stavebník podľa stanoviska Okresného úradu Lipt. Mikuláš ,
pozemkového a lesného úradu č. OU-LM-PLO-2017/012860-3-SVA zo 6.12.2017 je povinný konať podľa ust.§18
zákona t.j. po právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby na poľnohospodársku pôdu vedenú ako druh
pozemkov orná pôda , trvalé trávne porasty , záhrady t.j. požiada o vydanie stanoviska .
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing.Ján Magušin ,1830*14 autorizovaný stavebný inžinier.
Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovaným projektantom ,osobou s príslušným odborným
vzdelaním zodpovednými pri projektovaní stavby za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
a)polohopisné a výškové umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená hlavne v súbehu s miestnymi a štátnymi komunikáciami , v zeleni,
nespevnených a spevnených plochách podľa situácie ktorá je prílohou tohto rozhodnutia. V severnej časti obce
Uhorská Ves bude využitá pre budovanú sieť existujúca chránička investora 367 m dlhá, do ktorej sa vtiahnu
mikrotrubičky. Pre prívodný optický kábel bude využitá existujúca HDPE túra v dĺžke 300m.
b) architektonické a urbanistické :
Stavba vyžaduje vybudovanie vonkajších pasívnych optických distribučných bodov- optických
rozvádzačov o rozmerov 150x55x25 cm resp. 120x39x35 cm v počte 4 ks , farba sivá. Budú umiestnené na
verejnom priestranstve , voľne dostupné.
d) napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:
Stavba nevyžaduje napojenie na verejné inžinierske siete.
e) požiadavky z chránených území alebo ochranných pásiem :
Dodržať ochranné pásma vyplývajúcich z osobitných zákonov , jedná sa o dodržanie ochranných pásiem
vodovodu, kanalizácie ,elektrického vedenia, telekomunikačného vedenia, prípadne plynu. Pri súbehu a križovanie
s ostatnými sieťami je potrebné dodržať dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005 resp. oprávnené požiadavky
ich správcov podľa vyjadrení a stanovísk.
f) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Podľa §56 stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach verejnej telekomunikačnej siete
vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie nevyžaduje.
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Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné aby stavebník zabezpečil vytýčenie všetkých možných
inžinierskych sietí v mieste výkopových prác a zabezpečiť ich proti prípadnému poškodeniu.
- Skladovanie stavebného materiálu bude upresnené pri odovzdaní staveniska .
- Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života
alebo zdravia .Pracovný pás bude od 1 m do 1,5 m podľa situovania trasy , bude zabezpečené prenosným
dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom.
- Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej v územnom konaní ,ktorá je súčasťou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení
,dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhl.č. 532 /2002 Zb. o všeobecných a technických požiadavkách na
výstavbu a príslušné technické normy .Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky podľa zák .č 133/2013
Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou.
- Zahájenie stavebných prác v zmysle §66 stavebného zákona stavebník písomne nahlási stavebnému úradu do
7 dní od realizácie prvých stavebných prác.
- Pred zahájením stavebných prác - pred rozkopaním komunikácií , realizáciou pretláčania popod štátnu cestu
stavebník požiada jeho správcu o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.
- Výkopovými prácami zasiahnuté plochy budú uvedené do pôvodného stavu. Narušenie spevnených plôch bude
zabezpečené narezaním .
- Zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy sídla, spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre
vykonávanie tejto činnosti oznámi stavebník stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania.
- Stavba bude viditeľne označená údajmi o jej povolení ,dátumu realizácie ,názvom a menom stavebníka
,dodávateľa stavby, na stavbe bude po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia overená
stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
Manipulačný priestor je potrebné ohradiť označiť' a zabezpečiť' tak, aby nedošlo k úrazu okoloidúcich osôb.
- Stavebník bude realizovať stavebné práce tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval susedné nehnuteľnosti, čo
najmenej rušil užívanie susedných pozemkov , stavieb, alebo porastov.
- O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní
vopred. Z dôvodu havárie , výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení
môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia. V takom prípade upovedomí
vlastníka alebo užívateľ bezodkladne.
- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné
vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu
nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak
vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu
zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník
nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania
nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady
nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku
v príslušnom podnik.
- Stavba bude ukončená do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade nedodržania
termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať o predĺženie lehoty výstavby pred jej uplynutím.
- Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.Podľa § 66 odst. 4 písm.h/. stavebník oznámi meno a adresu sídla
zhotoviteľa stavby
-Po ukončení stavebných prác stavebník zhotoví porealizačné zameranie stavby .
h) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
Okresný úrad Lipt. Mikuláš ,odbor ochrany ŽP úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:
1/. Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných
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druhov odpadov /napr. 150101, 150102/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom
kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužiteľných odpadov v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č.
371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na
vyhovujúcej skládke.
2/ Využiteľné stavebné odpady /napr. 170107, 170302/ je pôvodca povinný odovzdať na
zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú oprávnené
organizácie /napr. ISO spol. s r.o., Lipt. Mikuláš, Primá Slovakia Lipt. Mikuláš - drvením/.
Pokiaľ uvedené organizácie nebudú môcť zabezpečiť ich zhodnotenie, len potom môžu byť
vyvezené na riadenú skládku.
3/ Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení , alebo využití všetkých druhov
odpadov.
Okresný úrad Lipt.Mikuláš , odbor ochrany ŽP úsek štátnej vodnej správy:
Nemáme námietky voči realizácii stavby. Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť požiadať tunajší úrad
o súhlas v zmysle § 27 zákona o vodách.
K žiadosti je potrebné predložiť kompletnú PD s návrhom prechodu kábla cez vodný tok, ktorá
zostane v našej evidencii.
Okresný úrad Lipt.Mikuláš, odbor ochrany ŽP úsek štátnej ochrany prírody a krajiny :
Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny n e m á n á m i e t k y voči vydaniu územného
rozhodnutia pre stavbu „FTTH_LM_LIHR_03_Uhorská Ves v k.ú.Uhorská Ves a Liptovský Ján.
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržať podmienky:
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny § 47 a
48 zákona 543/2002 Z.z.
- pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie
- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom
s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému
- v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového
prostredia
- pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do okolia
- po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu.
- v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná investor na vlastné náklady
na ich odstránenie.
.Orange Slovensko, a.s. Bratislava :
dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky
rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadenú Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových
komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.
Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným
na Orange Slovensko, a.s..
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ
Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej
kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že
-vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných
prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho
vyjadrenia.
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Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
-pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu
PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
-preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ
a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného
uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
-dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
-nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
-súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
-aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
-pred zásypom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,
markery)
-aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
-overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny
priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
-pred zásypom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o
nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
-ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §66
zákona č. 351/2011 a TZ.Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej PD a pre rozsah prác vyznačených ,
alebo vymedzených v časti I. tlačiva vyjadrenia.. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete
vykoná spoločnosť Orange Slovensko ,a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. L.Mikuláš:
Súhlasíme s pripomienkami:
1. Navrhovaná optická prístupová sieť podľa projektu križuje potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie
a elektrické vedenia pre naše objekty a vedie v súbehu s týmito potrubiami a v vedeniami. V trase navrhovanej
siete sa nachádzajú aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v situáciách zakreslené.

2. Situácie so zakreslením inžinierskych sietí v správe LVS, a. s. v záujmovom území prikladáme. Upozorňujeme,
že zakreslenie inžinierskych sietí v situáciách je orientačné. Trasy našich potrubí a vedení je potrebné vytýčiť
na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903 –vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia; Ing. Sechovec, 0905 850 718 - elektrické vedenia).

3. Pri výstavbe optickej siete žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú
stranu. Optická sieť a ďalšie stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany, v opačnom
prípade nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.

4. Pri prípravných a výkopových prácach je potrebné postupovať v súčinnosti so zástupcami našej
spoločnosti (p. Kováč, 0905 850 726 - vodovod; p. Vyšný 0908916 595 - kanalizácia). Začiatok
prípravných a výkopových prác je potrebné písomne oznámiť v dostatočnom predstihu.

5. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v našej
správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy
budú odstránené na náklady investora.
6. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizývať zástupcu našej spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt - Ing. Hán tel. č. 0908 916 580, p.Kováč tel. č. 0905 850 726.

7. Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potrebu PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie aj
v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).
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Okresné riaditeľstvo hasičského a ZZ zboru L.Mikuláš :
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši k uvedenému „FTTH LM LIHR
03 Uhorská Ves“ nemá námietky. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na diaľkové
a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia a telekomunikačné stožiare v súlade s § 1 ods. 2 písm. f) bod
8, t.j. nevypracováva sa riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dôvodu príslušný orgán vykonávajúci
ŠPD (KR HaZZ, OR HaZZ) nevydáva k takýmto stavbám stanoviská na účely stavebného konania.
Okresný úrad L.Mikuláš , odbor krízového riadenia:
Nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.
Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku B.Bystrica:
S vyššie uvedenou stavbou podľa predloženej PD súhlasí bez pripomienok. V mieste plánovanej stavby sa
nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
Ministerstvo vnútra SR , Sekcia informatiky , telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií:
Nemá žiadne výhrady , požiadavky , pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Krajský pamiatkový úrad Žilina:
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina požaduje do územného rozhodnutia a stavebného
povolenia zapracovať nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom
Ak počas stavebných prác dôjde 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 ohlásiť Krajskému
pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom.
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť
nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským
pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov.
Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v
súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.
V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí
troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.
Slovak Telecom Bratislava:
S predloženou dokumentáciou súhlasíme.
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené
záujmové územie.
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.alebo DIGI
Slovakia ,s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
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povinný rešpektovať nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá
vyznačenému polygónu alebo k 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 žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti:
Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť 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 figurovať podmienka spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami
alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa
môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak
Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/wiadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK :
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom SlovakTelekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
• odsúhlasenie pd v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
• V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí ( alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky ) iba zmluvný partner.
•
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
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2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním )

•

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu že spoločnosť Slovak Telekom,a.s. a DIGI
SLOVAKIA ,s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia.
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu,
na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.
Slovenský plynárenský priemysel -distribúcia, a.s. Bratislava:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): S ú h l a s í
s u m i e s t n e n í m s t a v b y za dodržania nasledovných podmienok:
Po posúdení 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 zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre
konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely
stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D;
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov,
požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných
pásiem;
■ pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim
plynárenským zariadenia;
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných
vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
■ zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských
zariadení a navrhovanou stavbou;
k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y j a d r u j e m e .
OSOBITNÉ PODMIENKY: Toto stanovisko nie je súhlasným stanoviskom pre účely stavebného konania, alebo pre
konanie podľa iných právnych predpisov, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem)
ku dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 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 územného
rozhodnutia bude podaný najneskôr do 27. 2. 2019, 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 dôjde k
podstatnej zmene skutkových okolnosti, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v
prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR , útvar vedúceho hygienika rezortu Odd.oblastného hygienika
Žilina:
Súhlasí s návrhom.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, cestnej dopravy a pozemných komunikácii:
Súhlasí s vydaním územného povolenia na stavbu. V spomínanom území sa nachádza cesta v našej
správe , preto OU LM OCDPK stanovil nasledovné podmienky:
- V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM.
Slovenský pozemkový fond Bratislava:
Podľa predloženej projektovej dokumentácie budú predmetnou stavbou dotknuté nasledovné pozemky
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF a to: E-KNč.3012, LV č. 1321 k.u. Liptovský Ján.
RO SPF Liptovský Mikuláš po posúdení predloženej súvisiacej dokumentácie súhlasí s vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia za podmienky :
na dotknutý pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno ,
ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF
stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom , na základe ktorej
by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom
neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.
Lesy Slovenskej republiky :
- po realizácii stavby bude vypracované porealizačné geodetické zameranie osadenia skutočnej trasy kábla
- následne bude s vlastníkom pozemku dotknutého pozemku uzatvorená nájomná zmluva, resp. zmluva o zriadení
vecného bremena.
Žilinský samosprávny kraj:
- dodržať podmienky , ktoré stanoví správca cesty III/2340, ktorým je správa ciest ŹSK – Závod Liptov L.Mikuláš
- v prípade že vašou stavbou zasiahnete do akéhokoľvek pozemku mimo cestného telesa ktorého vlastníkom je
Žilinský samosprávny kraj, požiadajte o vyjadrenie Odbor správy majetku Žilinského samosprávneho kraja.
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja:
A. Podmienky uloženia TR do telesa cesty III/2340 v ckm 0,609:
TS bude uložená do telesa cesty III/2340 jej krížením do miesta prepojenia
Pred začatím prác v telese cesty stavebník osadí zvislé dopr. značenie, odsúhlasené OR PZ ODI Lipt. Mikuláš
Prekopová ryha bude zarezaná rezačkou asfaltobetónu; výkopový materiál bude uložený mimo cestné teleso ,
vozovka cesty priebežne čistená.
Položenie konštrukčných vrstiev vozovky vykoná oprávnená organizácia
Zásyp prekopovej ryhy bude vykonaný hutným materiálom, hutneným po vrstvách nasledovne:
Konštrukcia jednotlivých obrusných vrstiev dočasnej úpravy a konštrukčné vrstvy obnovy
Vozovky sú nasledovné.
1. Provizórna úprava vozovky
zapravenie sa vykoná ihneď po uložení potrubia v šírke výkopu.
Asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. obaľ. kam. AR (AOK)
120 mm
Spojovací postrek spojovací 0,5 kg/nr
ACp 22 (II)
80 mm
Štrkodrvina ŠD
300 mm
Hutnenie zásypu výkopov v min.
96% P.S.
Únosnosť pláne pod vozovkou min
45MPa
Spolu
500 mm
1) Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál! Zásyp ryhy bude zhotovený zo štrkopiesku alebo
štrkodrvy fr. 0 - 16 aO - 32 mm v zmysle STN so zhutnením a vlhčením po vrstvách max. 300 mm!

2)

Konečná úprava vozovky bude vyhotovená zarezaním do asfaltových vrstiev s odfrézovaním dočasnej
úpravy v hr. 50 mm, pričom obrusná vrstva bude zarezaním a odfrézovaná v šírke ryhy s presahom + 300
mm na každú stranu. Potom bude odfrézovaná dočasná úprava v ryhe na šírku ryhy v hr. 120 mm. Potom
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položenie konštrukčných vrstiev vozovky vykoná oprávnená organizácia nasledovne:
Konštrukčné zloženie vozovky:
A C o l l (II)

50 mm

Spojovací postrek
ACL 16 (II)
Spojovací postrek

0,5 kg/m'
70 mm
0,5 kg/m'

ACP 22 (II)
Štrkodrvina ŠD
Spolu

80 mm
300 mm
500 mm

Technologický spoj medzi pôvodnou vozovkou a prekopovou ryhou bude realizovaný trvalopružnou zálievkou!

1)

Práce v telese cesty, vrátane dočasnej asfaltovej úpravy žiadame realizovať v termíne apríl - september bežného roka. Konečnú asfaltovú úpravu zabezpečí v termíne do 31.05. nasledujúceho roka.

2)

Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK – závod Liptov - p. Rezer, tel.
0918 370 178, ktorý po ukončení prác písomne prevezme stavebný úsek cesty.

3)

Záručná lehota na práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia stavebného úseku cesty
zástupcom správcu komunikácie.

4)

Odo dňa zásahu do telesa cesty do termínu písomného prevzatia stavebného úseku cesty — konečnej asfaltovej úpravy zasiahnutého úseku cesty medzi stavebníkom a zástupcom SC ŽSK sa úsek stavby na ceste
stáva staveniskom. Stavebník preberá zodpovednosť za všetky škody vzniknuté tretím osobám z titulu stavebnotechnického stavu cesty.
Stavebník pred začatím prác v telese cesty III/2340 požiada v zmysle §-u 8 Zák.
č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie cestný správny orgán.

Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty. SC ŽSK zároveň súhlasí s
čiastočnou uzávierkou cesty III/2340 na čas nevyhnutne potrebný pre uloženie TS do telesa cesty a vykonanie
stavebných úprav cesty po zásahu do riadneho stavu.
Majetkovým správcom cesty III/2329 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávny kraj. Navrhované stavebné práce budú realizované v intraviláne obce, na parcele CKN 1130/7, k. ú. Uhorská Ves - druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorú nie je založený list vlastníctva.
Po majetkovo - právnom usporiadam pozemkov pod cestným telesom na vlastníka cesty
sa vlastník TS zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!
Ku kolaudačnému konaniu stavby predloží stavebník stavebnému úradu „Preberací protokol o prevzatí stavby“ o
odovzdaní a prevzatí stavebného úseku cesty medzi stavebníkom a SC ŽSK. Bez kladného stanoviska správcu
cesty ku stavebným úpravám cesty nebude vydané kolaudačné rozhodnutie!
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Lipt.Mikuláš:
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši /ďalej len
„ODI Liptovský Mikuláš“/ po vyhodnotení možného vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky súhlasí s
vydaním územného rozhodnutia sa stavbu: „FTTH LM LIHR 03 Uhorská Ves“, miestne komunikácie obce
Podtúreň a Liptovský Ján, cesta č. III/2340, k. ú. Podtúraň a Liptovský Ján, okr. Liptovský Mikuláš, podľa
predloženej dokumentácie, taktiež súhlasíme so zvláštnym užívaním dotknutých pozemných komunikácií počas
vykonávania prác na zriaďovaní optického pripojenia podľa predloženej dokumentácie za dodržania
nasledovných podmienok:
Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej dotknutá
bezpečnosť a plynulosť na dotknutej komunikácií,
Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI Liptovský Mikuláš, tel.: 0961453511
alebo 0961453510,
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Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ŽSK detašované pracovisko Liptovský Mikuláš,
ktoré sa vzťahuje k ceste II. a III. triedy,
Pokiaľ bude počas realizácie na komunikácií obmedzená premávka, alebo sa na nej budú nachádzať
pracovné stroje, žiadateľ predloží ODI Liptovský Mikuláš na odsúhlasenie projekt organizácie dopravy prenosným
dopravným značením, vypracovaný odborne spôsobilou osobou,
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené podmienky
zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný záujem.
SSE –D a.s. Žilina: Súhlasí s pripomienkami:

1. V predmetnej lokalite stavby, resp v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné
body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia,
(červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné , zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákon 251/2012 Z.z., a
bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú
stranu10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové
vedenie na každú stranu 1 .meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej
sústavy.
2.Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy
podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu
prevadzkovatel@ssc-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
2. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku
Údržby Lipt.Mikuláš .
3. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne
na kópiu tohto vyjadrenia.
4. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú
stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho
zariadenia.
5. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia
tretích osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
Národná diaľničná spoločnosť Bratislava:
NDS nemá výhrady a súhlasí s udelením územného rozhodnutia za nasledovných podmienok:
1. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
si požiadate o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice Dl cestný správny orgán,
ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR") pred vydaním územného
povolenia.
2. Stavba bude realizovaná podľa PD pre územné rozhodnutie, Líniová stavba, 10/2017,spracovateľská firma
Mavix, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 3, Investor Slovák Telekom, a.s.
3. Požadujeme, aby výkopové práce boli realizované ručne, aby nedošlo k poškodeniu pilierov
estakády. Výkopové práce požadujeme min. 1,000 m od okraja piliera.
4. Žiadateľ bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie zabudované v pozemkoch
dotknutej časti diaľnice Dl a príslušných pozemkoch, ktoré je žiadateľ povinnosť si vytýčiť pred zahájením prác
.Požadujeme, aby predmetné vedenie optickej siete nebolo vedené v pozemkoch vo vlastníctve NDS.
5. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby neohrozil účastníkov cestnej premávky
na diaľnici a príslušných komunikáciách.
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6. Žiadateľ zabezpečí, aby počas realizácie prác nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici

Dl a bol dodržiavaný zákaz státia mechanizmov stavby a zákaz pohybu peších na diaľnici.
7. Začiatok a ukončenie prác žiadateľ oznámi NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš, riaditeľovi p. Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel. č.: 0903 417 339 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním
povereného pracovníka SSÚD 8.
8. Počas realizácie nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice a jej súčastí. Ak vznikne škoda na majetku NDS, túto
skutočnosť je investor povinný bezodkladne oznámiť Stredisku správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš
zároveň vzniknuté škody odstrániť na vlastné náklady.
9. Po ukončení prác investor zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté výstavbou boli vrátené do pôvodného
stavu.
V prípade doplnenia, alebo zmeny prác zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme
tieto vopred predložiť NDS na posúdenie s tým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené
požiadavky.
10. Investor po ukončení prác odovzdá NDS, oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (v digitálnej a tlačenej forme) vo formáte DGN v počte 2 ks.
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D1 s podmienkami bolo vydané
Ministerstvom dopravy a výstavby SR dňa 28.2..2018 pod č. 10222/2018/SCDPK/17272:
1. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej Ing. Goridkovej z
októbra 2017.
2. V prípade zmien v projektovej dokumentácií alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo
a predložiť projektovú dokumentáciu na opätovné posúdenie aj Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „NDS, a. s.“).
3. Realizátorom stavby bude spoločnosť Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
4. Prácami na predmetnej stavbe, ako aj samotným užívaním stavby, nesmie byť priamo alebo nepriamo obmedzená premávka na diaľnici. V prípade, ak by takáto situácia hrozila, je nutné vykonať potrebné opatrenia na
jej odvrátenie a v prácach resp. užívaní stavby pokračovať až po obstaraní potrebných povolení cestného
správneho orgánu na obmedzenie premávky na diaľnici.
5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený a obmedzený dopravný priestor diaľnice Dl.
6. Objekt ani stavenisková doprava a prístup k objektom stavby nesmie byť priamo pripojená na diaľnicu.
7. Všetky výkopové práce budú vykonávané ručne a minimálne 1,0 m od pilierov a ich základov.
8. Predmetné vedenie optickej siete nebude vedené v pozemkoch vo vlastníctve NDS.
9. Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme diaľnice žiadateľ oznámi NDS, Stredisku správy a údržby
diaľnic 8 Liptovský Mikuláš , riaditeľovi Ing. Tomčíkovi na tel. č.: 0903 417 339 a bude sa riadiť jeho pokynmi,
alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 8
10. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác
11. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení nebude smerované tak, aby neoslňovalo účastníkov cestnej
premávky na diaľnici.
12. V ochrannom pásme diaľnice nebudú umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z
diaľnice.
13. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť
cestnej premávky na diaľnici a bol dodržaný zákaz státia mechanizmov stavby a zákaz pohybu peších na
diaľnici.
14. Počas realizácie nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS,
je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
15. V prípade, že si stavba vyžiada obmedzenie premávky, je práce možné začať až po určení použitia dočasného
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dopravného značenia, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán na základe predloženého projektu dočasného dopravného značenia po odsúhlasení Prezídiom PZ SR.
16. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do pôvodného stavu.
17. Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS - oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia práca
a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN v počte 2 ks.
18. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak
si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava ,a.s. Bratislava:
- vzhľadom na to, že stavba križuje naše vedenia, k stavebnému konaniu budeme požadovať zaslať na
odsúhlasenie dokumentáciu križovania vedenia a optického kábla. Vy výkrese požadujeme zamerať oprávnenou
osobou os vedenia, krajné vodiče vedenia a najbližší stožiar vedenia V273 resp V045.
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedení V273 a V045,
- prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých
mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo
k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä
na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn vypnúť a uzemniť.
- práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2004 Z.z. o energetike,
najmä § 43, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341-1, STN 33
3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 332000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia V273 resp. V045 min. 14 dní pred začiatkom
prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany (Ing. Živčic, 0907/135626) a riadiť sa ich pokynmi pre
práce v ochrannom pásme vedenia,
- pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby s geometrickým zameraním
stavby vo vzťahu k vedeniu V273 resp. V045 (os,fázové vodiče a najbližší stožiar) a správu o odbornej prehliadke
na uzemnenie prípadných kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia V273 resp. V045.
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p. Piešťany:
- výkres č.2: súbeh optického kábla stokom Váh, musi byť mimo uvedeného ochranného pásma toku (prizvať Ľ.
Krakovského). Podľa STN 75 2102 v ochrannom pásme toku nie je dovolená orba a výsadba stromov, budovanie
stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí.
- výkres č.8: trasu križovania toku Váh odporúčame viesť v chráničke na jestvujúcom mostnom telese. V prípade
iného spôsobu križovania nám návrh zašlite na odsúhlasenie.
- projekt skutočného vyhotovenia (aj v digitálnej forme - dxf, dng, dgn) požadujeme odovzdať na stredisko Liptov.
V prípade zásahu do majetku štátu v správe SVP, š.p., Banská Štiavnica, požadujeme neodkladne uzatvoriť s OZ
Piešťany zmluvný právny vzťah.
- začiatok a koniec stavby nahlásiť a k prácam v blízkosti toku prizvať Ľ. Krakovského (0914/325 868) a riadiť sa
jeho pokynmi.
- správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z,z. o vodách v znení neskorších predpisov.
Imafex Liptovský Mikuláš :
V oblasti realizácie stavby sa nachádzajú naše vedenia .Pred začatím prác žiadame kontaktovať povereného
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pracovníka ktorý vytýči siete. V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávať ručne , bez mechanizmov.
Obec Uhorská Ves:
- Rozkopávky v zelených pásoch uviesť do pôvodného stavu aj so zasiatím trávy
- Rozkopaný betónový chodník do pôvodného stavu zaliať betónom v celej šírke chodníka
- Rozkopaný AB kryt komunikácií do pôvodného stavu
- Pred začatím prác podpísať záväzok že po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky miestnej komunikácie v
Uhorskej Vsi budem (e) priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky, alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré
vzniknú v dôsledku týchto závad.
Trasovanie odporúčame viesť cez parcelu 1130/4 – podmienka bola splnená v projektovej dokumentácii priloženej
ku konaniu. Rozkopané časti chodníkov budú dávané do pôvodného stavu betónovaním len v šírke rozkopávky (
stanovisko zástupcu navrhovateľa po dohode so starostom obce do zápisnice z konanie zo dňa 26.3.2018.)
Písomné vyjadrenia a stanoviská sú kladné a bez pripomienok, v záujmovom území sa nenachádzajú ich siete:
Železnice SR Bratislava z 20.11.2017 pod č. 26105/2017/O210-2
Dial Telekom Bratislava z 16.11.2017
O2 Slovakia ,s.r.o. z 22.11.2017
VNET a.s. Bratislava zo 16.11.2017
BENESTRA ,S.R.O. Bratislava zo 16.11.2017 pod č. 655/2017
SITEL s.r.o. Bratislava zo 16.,11.2017 pod č. 1067/2017
SLOVANET ,a.s Bratislava z 20.11.2017
Energotel ,a.s. Bratislava z 23.11.2017 pod č. ET/MM17/1218
Slovnaft, a.s Kľačany z 29.11.2017 pod č. 57400/2017/544
Transpetrol ,a.s. Bratislava z 23.11.2017 pod č. 3506/17 – Bu/La
Eustream,a.s Bratislava zo 7.12.2017 pod č. GIS a ITIS
NAFTA A,S, BRATISLAVA Z 21.12.2017 POD č. 4-14977/12/2017
Satro BRATISLAVA Z 20.11.2017 POD č. 448/2017p
ELTODO SK ,a,.s Bratislava z 1.12.2017 pod č. 011217/PJ
TOWERCOM,A.S. Bratislava z 23.11.2017 pod č. 9166A-B/2017
NASES Bratislava z 27.11.2017 pod č. 330-2017/25-21906.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: počas konania neboli podané.
Toto rozhodnutie platí podľa §40 odst. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri roky odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné
povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím, podľa § 40 odst. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie
záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
Správny poplatok bol zaplatený vo výške 100,0 € v pokladni Obecného úradu Liptovský .Ján vo výške určenej
zákonom č.145/1995 Z.z.v znení neskorších zmien a doplnkov, pol.č. 59 písm.a odst.2.
Odôvodnenie.
Slovak Telekom ,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , IČO 35 763 469 v splnomocnenom zastúpení
spoločnosťou MAVIX s.r.o. , Račianska 66, 831 02 Bratislava , IČO 35 740 264 podal dňa 6.2.2018 a dňa 19.2.2018
doplnil žiadosť na územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „FTTH-LM-LIHR-03-Uhorská Ves “
umiestnenej v intraviláne a v extraviláne katastrálneho územia Liptovský Ján a v intraviláne v extraviláne
katastrálneho územia obce Uhorská Ves na pozemkoch parc.č.:
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katastrálne územie Liptovský Ján :C KN 3744/1(E KN 1111), C KN 3740/7( E KN 3007),C KN 3126/2(E KN
117/501,146/501,145/501,144,143), C KN 3116/14( E KN 152), C KN 3740/3(E KN 1111/508),C KN 472/10(E KN
1111/508) a
katastrálne územie Uhorská Ves: C KN 1136( E KN 113), C KN 142/1 (E KN 498/4), C KN 1135/1,C KN 1134/1(
E KN 113,566/501,568/1,570/1,571/2), C KN 1130/7 ( E KN 113),C KN 498/501, C KN 499/501,C KN 1131/26 (E
KN 113), C KN 310/17(E KN 367/11), C KN 310/30( E KN 367/12) C KN 310/43(E KN 367/12), C KN 333/46 (EKN
550/2),C KN 333/47(E KN 550/2, C KN 310/16, C KN 507/15,C KN 212/9,C KN 213(E KN114), C KN 507/2 (E KN
498/502), C KN 507/32(E KN 105),C KN 1140/1(E KN 498/503), C KN 508/16(E KN 498/503),C KN 508/4(E KN
498/503),C KN 508/12,C KN 508/11,C KN 508/8.
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy
a organizácií .Prípadné pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do výrokovej časti rozhodnutia. Vlastníctvo bolo
dokladované listami vlastníctva č. 1382,1668,799,1171,1321,1850, pre k.ú. Liptovský Ján vyhotovené katastrálnym
úradom
Lipt.Mikuláš
dňa
5.4.2018
listami
vlastníctva
č.
274,
357,424,507,
381,451,446,275,576,656,649,358,592,582,603 pre k.ú. Uhorská Ves vyhotovené katastrálnym úradom
Lipt.Mikuláš dňa 5.4.2018 , doručené na stavebný úrad 11.4.2018 a kópiou z pozemkovej mapy.
Spoločný stavebný úrad oznámil podľa §36 odst.4 stavebného zákona dňa 21.2.2018 začatie územného
konania všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom štátnej správy každému
osobitne . Účastníci konania ani dotknuté orgány nepodali počas konania žiadne pripomienky
Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordinované
a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v z.n.p. podľa §66 je podnik, ktorý poskytuje
verejnú sieť, môže vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu:
•

a.)zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenie na cudzej nehnuteľnosti

•

b.)vstupovať v súvislosti so zriaďovaním , prevádzkovaním , opravami a údržbou vedení na cudziu
nehnuteľnosť

•

c.)vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia ,ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo
užívateľ pozemku.

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods.1 písm a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých
nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil
škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru.
O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní
vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení
môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí
vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
Podkladmi pre vydanie územného rozhodnutia boli aj situačný výkres súčasného stavu územia na
podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu rozhodnutia ,zápisnica z konania vyjadrenie :
Okresného úradu Lipt.Mikuláš ,odboru starostlivosti o ŽP , záväznými stanoviskami ,úseku štátnej správy
odpadového hospodárstva zo dňa 6.11.2017 pod č. OU.LM-OSZP2017/012710-02, úseku štátnej vodnej správy
dňa 13.11.2017 pod č. OU.LM-OSZP2017/012711-002-vr , úseku ŠSOPaK pod č. OU-LM-OSZP-2017/12709002- Ku , Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru stanovisko č. OHRZ-LMI-969-001 /2017 zo dňa
22.11.2017, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s L.Mikuláš vyjadrením č. 6537/2017/MH
zo dňa
15.11.2017,Okresný úrad Lipt.Mikuláš, pozemkový a lesný úrad Liptovský Mikuláš vyjadrenie z 6.12.2017 pod
č.OU-LM-PLO2017/012860-3/SVA, PTZ Orange Slovensko ,a.s. zo 23.11.2017 pod č . BB 02687/2017, Slovak
Telekom,a.s., vyjadrením č. 6611732792 zo 5.12.2017,Krajský pamiatkový úrad Žilina záväzné stanovisko
z 28.11.2017 pod č. KPUZA – 2017/23315-2/94357/FUR, Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia , a.s.
Bratislava vyjadrenie z 30.11.2017 pod č. TD/NS/1051/2018/Hy ,Obec Liptovský Ján, Dopravný úrad Bratislava
vyjadrenie z 20.9.2016 pod č.16838/2016/ROP-002/25405, Ministerstvo obrany SR stanovisko zo 27.11.2017 pod
č. ASMdpS-1-2055/2017 , Ministerstvo dopravy , výstavby a RR SR ,sekcia cestnej dopravy a pozemných
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komunikácií zo dňa 28.2.2018 pod č. 10222/2018/SCDPK/17272 ,Imafex,spol.s.r.o. L.Mikuláš z 22.11.2017 pod č.
JK-VY-20171122-1, Okresný úrad L.Mikuláš , odbor krízového riadenia z 7.11.2017 pod č. OU-LM-OKR2017/002119-036, Okresný úrad L.Mikuláš, odbor CD a PZ vyjadrenie z 10.11.2017 POD č. OU-LM-OCDPK2017/012727-002, Okresné riaditeľstvo policajného zboru L.Mikuláš, okresný dopravný inšpektorát vyjadrenie
z 21.12.2017 pod č. ORPZ-LM.ODI-161-116/2017, Žilinský samosprávny kraj vyjadrenie z 10.11.2017 pod č.
06080/2017/ODaÚP-2,Lesy SR š.p., OZ Lipt.Hrádok vyjadrenie z 19.2.2018 pod č. 3360/2018,Slovenský
vodohospodársky podnik š.p. Piešťany stanovisko z 27.11.2017 pod č. CS SVP- OZ PN 8799/2017/2,SSE-Da.s.
Žilina vyjadrenie z 1.12.2017 pod č. 4600039122, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava
stanovisko z 13.11.2017 pod č. PS/2017/017774, Správa ciest ŽSK vyjadrenie z 7.11.2017 pod č.
2/2017/1157/TSÚ-448, Národná diaľničná spoločnosť ,a.s.Bratislava stanovisko z 20.11.2017 pod č.
5899/105685/40201/2017 a stanovisko ku konaniu z 5.3.2018 pod č. 4399/22793/40603/2018, Ministerstvo vnútra
SR, Sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR vyjadrenie z 14.11.2017 pod č. SITB-OT-42017/001301-067, Obec Uhorská Ves stanovisko z 14.11.2017 .
Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ján Magušin, autorizovaný stavebný inžinier ev.č. 1830*A2-.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona. Bolo zistené, že
umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené
záujmy účastníkov konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.
Poučenie :
Podľa §53 zákona č.71/ 1976 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať.
Odvolanie podľa §54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Obec
Liptovský Ján , cestou Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ,Jána
Kalinčiaka č. 39, 032 03 Liptovský Ján . O odvolaní rozhodne Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej
politiky, Vysokoškolákov 8556/33B,010 08 Žilina.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom ,návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Mgr.Juraj Filo
starosta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 odst.2 stavebného zákona ,a podľa §26
odst.2 zákona č. 71/1976 Zb o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Obce Liptovský Ján a obce Uhorská Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne
musí byť obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým , najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači,
na dočasnej úradnej tabuli na mieste , ktorého sa týka.

Vyvesené dňa: 24.4.2018
Zvesené dňa :8.5.2018
Zverejnené na webovej stránke obce dňa : 24.4.2018
Podpis ,pečiatka:
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Doručí sa :
MAVIX s.r.o. Račianska 66,831 02 Bratislava
Účastníci konania : verejnou vyhláškou ( podľa § 34stavebného zákona účastníci územného konania sú:
navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva
z osobitného predpisu.
V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú
účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. )
Na vedomie:
1. Obec Uhorská Ves, 032 03 Uhorská Ves
2.
3.

Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina,
Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina

4.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina

5.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

6.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25/1910, 031
01 Liptovský Mikuláš

7.
8.
9.
10.
11.

12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jan-

čeka 36, 034 01 Ružomberok
13. Lesy SR, š.p., Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
14. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
15. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
16.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

17.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

18.

Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

19.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

20.

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

21.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

22. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
23. Michlovský, spol. s r.o., údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
24.

IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
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25.

Energotel, a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina

26.

SLOVNAFT, a.s., Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany

27. TRANSPETROL a.s., Śumavská 38, 821 08 Bratislava
28. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09Bratislava 29: 29. NAFTA
a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
30. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
31. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
32. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
33. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor telekomunikácií, informatil informačnej bezpečnosti, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
34. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
35. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36. SITEL s.r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
37. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
38. Turk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
39. BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
40. Dial Telecom, a.s., Zámocká 30/7074, 811 01 Bratislava
41. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná č.595, 031 01 Liptovský Mikuláš
42. LIPTOV net ,Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
43. PROFI net, 1. Mája 790, 031 01 Liptovský Mikuláš
44. Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši, ODI, Komenského 841, 03101 Liptovský Mikuláš
45. Dopravný inšpektorát OR PZ v Žiline, Veľká Okružná 1314/31, 010 01 Žilina
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