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                               OBEC  LIPTOVSKÝ  PETER 

                                         Spoločný obecný úrad 
                               územného rozhodovania a stavebného poriadku 

       MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok 

 

Číslo : SOcÚ LP 191/2019 IP                           V  Liptovskom Hrádku dňa  12.12.2019 

           

 

 

                                                       Doložka právoplatnosti : 

 

 

 

Vec : Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava ( IČO 35 697 270) 

v zastúpení GEMI s.r.o., Cesta pri nemocnoci 47, 974 01 Banská Bystrica (IČO 

50 328 271)    

- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Prípojka verejnej elektronickej 

komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“- 

líniová stavba  v  k. ú. Liptovský Peter. 

 

                                                      

                                        ROZHODNUTIE 
                                                  / Verejná vyhláška/            
 

 

     Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava ( IČO 35 697 270) 

v zastúpení GEMI s.r.o., Cesta pri nemocnoci 47, 974 01 Banská Bystrica (IČO 

50 328 271) /ďalej len navrhovateľ/  podal dňa 30.11.2018  návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange 

Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“- líniová stavba  v  k. ú. Liptovský 

Peter. 

 

     Obec Liptovský Peter  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov 

posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi  a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.  

     Na základe tohto posúdenia  podľa § 39,  § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  vydáva 

 

 

                   r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    s t a v b y  
 

 

„Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, 

prípojka FTTC – 1025BB“- líniová stavba  v  k. ú. Liptovský Peter  tak, ako je to 

vyznačené na podklade situácie - katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 
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Popis stavby –  

Účelom navrhovanej stavby v k. ú. Liptovský Peter, je vybudovanie prípojky optického 

kábla pre napojenie vysielača Orange 1025BB so stanicou Orange Slovensko na 

existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko, a. s. za 

účelom poskytnutia širokopásmových vysokorýchlostných služieb elektronických 

komunikácií verejnosti v danej lokalite. Predmetom stavby je pokládka HDPE rúr na 

pozemkoch v k. ú. Obce Liptovský Peter a napojenie na už fungujúci optický kábel. Do 

položenej HDPE rúry bude následne zafúknutý optický kábel bez rozkopania terénu. 

Trasa HDPE rúrok bude vychádzať z už fungujúcej, v minulosti položenej trasy 

položenej operátorom ORANGE Slovensko a. s.. Trasa prípojky optického kábla bude 

križovať cestnú štátnu komunikáciu D1 v úseku 285 - 285,3 km za použitia metódy 

podvŕtaním s uložením rúrok do plastových, resp. do oceľových chráničiek. Trasa 

optického kábla je plánovaná od existujúcej regionálnej trasy RFO - 036 - PP/LM (nová 

šachta) na pozemku s parc. č. KN-E 563/1 ( KN-C  1724/1) k. ú. Liptovský Peter popod 

teleso diaľnice D1 v horeuvedenom km až k existujúcemu stožiaru operátora ORANGE 

Slovensko, a. s., ktorý je lokalizovaný na pozemku parc. č. KN-E 1219/5 (KN-C 2397/1) 

k. ú. Liptovský Peter. Výkop pre káblovú trasu bude mať celkovú dĺžku cca 1120 m. 

Pre výstavbu bude použitý optický kábel v dielektrickom vyhotovení - bez kovových 

prvkov, ktorý bude kvôli ochrane uložený v špeciálnej plastikovej rúre s ø 40 mm 

s predinštalovanými 7-mi mikrotrubičkami, vyrobené z vysokohustotného polyetylénu 

(ďalej len HDPE). Po výkope káblovej kynety budú do zeme v celej trase uložené dve 

polyetylénové HDPE rúry. Na začiatku a na konci trasy bude vybudovaná káblová 

šachta s káblovou rezervou.    

Ochranné rúry budú vo výkope uložené v hĺbke 0,65 m v zastavanom teréne, 0,9 m v 

nezastavanom teréne, v chodníku 0,6 m a prechody miestnych komunikácii budú 

realizované s krytím 1,1 m. Ochranné rúry budú chránené plastovými doskami a 

prikryté výstražnou fóliou. Výkopy káblových rýh budú v exponovaných úsekoch 

realizované ručne s ohľadom na jestvujúce inžinierske siete.  

Po ukončení výstavby budú všetky terénne zásahy na plochách uvedené do pôvodného 

stavu. 

Základné údaje o stavbe : 

Druh a účel povoľovanej stavby : inžinierska stavba  

Celková dĺžka trasy :    1120 m                        

 

Napojenie stavby  na technické vybavenie  : 

-Ide o prepojenie prípojky  na už existujúci vysielač Orange 1025BB so stanicou Orange 

Slovensko na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunkačnej siete (VTS) ORANGE 

Slovensko, a.s., 

 

Komunikácie a spevnené plochy : 

- prístup na stavbu bude zabezpečený po existujúcich komunikáciách. 

 

Objektová sústava stavby : 

Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, 

prípojka FTTC – 1025BB – líniová stavba. 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov : 



 3 

Katastrálne územie : Liptovský Peter 

Dodržať podmienky  Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor 

uvedené v stanovisku  č. OU-LM-PLO-2018/011013-3 SVA zo dňa 20.11.2018. 

 

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracoval : 

Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 5966*A2.  

 

Na umiestnenie a uskutočnenie  stavby  sa určujú tieto podmienky  : 

- Umiestnenie stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange 

Slovensko, a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“- líniová stavba bude také, ako je 

navrhnuté na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

rozhodnutia.    

- Stavba a jej umiestnenie trasy bude také, ako navrhuje situačný výkres a projektová 

dokumentácia, ktorú  vypracoval  Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier, 

a ktorá je overená v územnom konaní a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 

nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho stavebného povolenia.   

- Pred začatím  prác požiadať o vytýčenie všetkých  inžinierských sietí a káblov, ktoré 

môžu byť predmetnou stavbou dotknuté. 

- Rozkopanie verejného priestranstva  podlieha samostatnému povoleniu Obce  

Liptovský Peter.  

- Stavebný úrad neupúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou ! 

- Stavebník je povinný viesť stavebný denník. 

- Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci 

a technických zariadení, najmä Vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti na výkon niektorých pracovných činností a 

dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas stavebných prác musia stavebníci 

zabezpečiť opatrenia  v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj všetky príslušné ustanovenia 

vyhlášok, nariadení a predpisov uvedené projektantom v projektovej dokumentácii 

predmetnej stavby.  

- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d-i,  § 47 a § 48 stavebného zákona 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a  príslušné technické normy.   

- Navrhovateľ je povinný zabezpečiť ochranu susedných  nehnuteľností pred 

poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne 

vzniknutú škodu nahradiť podľa platných predpisov.  

- Úroveň terénu zasiahnutých výkopmi optickou trasou musí po úpravách plynule 

naväzovať na existujúci terén. 

 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z 

hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby : 

- Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, 

resp. aby stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností. 

- Podľa § 66  odst. 3)  zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách : 

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 cudzie nehnuteľnosti aj bez 

predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo 

užívateľa bezodkladne.   
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- Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do 

pôvodného (predošlého ) stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu 

vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo 

využívaniu nehnuteľností. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľností 

horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť 

vlastníkovi nehnuteľnosti jednorázovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere 

obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorázovú 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 podniku.  

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je 

potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením. 

- Križovanie sietí relizovať v zmysle STN 76 6005. 

- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo 

k úrazu okolo idúcich osôb. 

- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu 

ešte pred jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom 

Liptovský Mikuláš, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH.         

 Pri výstavbe budú použité stavebné materiály a hmoty, ktoré budú spĺňať kritéria overené 

certifikátom zhody podľa zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 

predpisov.   

Stavba musí spĺnať požiadavky stanovené Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa stanovujú 

stavebnotechnické požiadavky na stavbu, technické zariadenia a úžitkové vlastnosti stavby.  

Stavenisko musí  

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia a to  prípadne aj úplným ohradením 

- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby a  označenie musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom 

zostali čitateľné 

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov 

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce 

- likvidácia odpadu musí byť riešená v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení 

nesk. predpisov  

- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných 

predpisov. 

Zariadenie staveniska umiestniť na pozemku stavby /mimo ochranného pásma diaľnice/ 

a k termínu ukončenia stavby zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného 

stavu.  

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia overená stavebným 

úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

Ak sa podľa osobitného právneho predpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných 

prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba,  

ktorá má požadovanú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť. 

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť počas stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude 

minimalizovať vplyv stavby na okolie, ako aj na životné prostredie. 

 

 

- Stavba bude ukončená najneskôr do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia o umiestnení stavby. 
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Stavebník je povinný v zmysle § 66 odst. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť 

stavebnému úradu začatie stavby. 

 

- Spôsob uskutočňovania stavby : dodávateľsky.  

Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. V zmysle § 62 odst. 1, písm. d) 

stavebného zákona  je stavebník povinný do 15 dní od výberového konania oznámiť 

zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych 

predpisov  /obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.   

 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem :  

Stavba – optický telekomunikačný kábel  bude umiestnený v extraviláne Obce 

Liptovský Peter  o celkovej dĺžke trasy 1120  m. 

Pri realizácii stavby musia byť dodržané platné STN, ktoré stanovujú najmenšie 

dovolené vzdialenosti križovania inžinierských sietí a vedenia inžinierských sietí 

v súbehu. 

Stavba sa nachádza v ochrannom pásme diaľnice  - Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií povolilo na predmetnú stavbu dňa 

30.07.2018 pod č. 20571/2018/SCDPK/58656 výnimku zo zákazu činnosti v cestnom 

ochrannom pásme diaľnice D1 v úseku km cca 285,000 – 285,300 v oboch smeroch 

z dôvodu plánovanej realizácie predmetnej stavby. 

 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov  a účastníkov konania  :  

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter uvedené v záväznom stanovisku pod č. 

144/2018 zo dňa 08.11.2018: 

- pred začatím stavebných prác žiadame požiadať obec o zvláštne užívanie miestnych 

komunikácií a verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie) 

- po ukončení prác žiadame upraviť dotknuté pozemky do pôvodného stavu 

 

Dodržať podmienky Krajský pamiatkový úrad, Žilina uvedené v záväznom stanovisku 

pod č. KPUZA-2018/14062-2/57336/KOP zo dňa 20.0.7.2018: 

- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 

5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad 

stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických 

nálezov. 

- 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. 

- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.  

 

Dodržať podmienky Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek 

ŠSOH uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/07820-02- zo dňa 12.07.2018: 

- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých 

recyklovateľných 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 v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 371/2015 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na 

vyhovujúcej skládke. 
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- Využiteľné stavebné odpady /napr. 170101, 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, Prima 

Slovakia Lipt. Mikuláš - drvením/. Pokiaľ uvedené organizácie nebudú môcť 

zabezpečiť ich zhodnotenie, len potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku. 

- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, 

alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii. 

 

Dodržať podmienky Okresný úrad LM, odbor starostlivosti o ŽP, úsek 

ŠSOPaKaPVnaŽP uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/08017-004-Pa zo 

dňa 14.08.2018: 

- v prípade nevyhnutných výrubov drevín rastúcich na lesnom pozemku, je potrebné 

postupovať v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov 

- výkopové práce a spätné zásypy v blízkosti existujúcich drevín realizovať tak, aby 

nedošlo k poškodeniu ich koreňových systémov a kmeňov a tým následne k ich 

vysychaniu 

- prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpať brehy vodných tokov a mokraďové 

lokality 

- po ukončení stavebno-technických prác odstrániť prebytočný stavebný materiál, 

všetok vznikajúci odpad a zároveň vykonať úpravu dotknutého terénu 

 

Dodržať podmienky Okresný úrad LM, pozemkový a lesný odbor uvedené vo vyjadrení 

pod č. OU-LM-PLO-2018/011013-3-SVA zo dňa 20.11.2018: 

K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území tunajší 

úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým odnímanie 

PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, v 

odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody. 

Po právoplatnom územnom rozhodnutí a pred zahájením stavebného konania k stavbe, 

resp. začatím stavebných prác požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 

zákona s predpísanými prílohami /bilancia skrývky humusového horizontu PP a návrh 

vrátenia PP do pôvodného stavu, z PD stavby situáciu zakreslenia trasy stavby, 

stanovisko vlastníkov a užívateľov PP k realizácii stavby a správny poplatok v hodnote 

3,00 € kolok/ pre použitie PP na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia PP do 

pôvodného stavu pre účely stavby. 

 

Dodržať podmienky Ministerstvo vnútra SR, prezídium Policajného zboru, odbor 

dopravnej polície, Bratislava  uvedené v stanovisku pod č. PPZ-ODP2-218/11251-099 zo 

dňa 19.07.2018: 

- prácami na predmetnej stavbe ako aj samotným užívaním stavby sa nesmie priamo 

alebo nepriamo obmedziť premávka na diaľnici D1. 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 D1, 

- objekt, ani stavenisková doprava nesmú byť priamo napojené na diaľnicu D1, 

- pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť obmedzený ani 

ohrozený dopravný priestor diaľnice D1.  

 

Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. 

TD/NS/0581/2018/Hy zo dňa 23.07.2018: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
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- 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 nevyjadrujeme. 

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 23. 07. 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 okolností,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.  

 

Dodržať podmienky SSD, a.s., Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. 4600045430 zo dňa 

27.07.2018: 

- V predmetnej lokalite katastra stavby, resp.v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné 

vzdušné VN vedenia a podperné body, a trafostanica. Zakreslenú orientačnú trasu 

týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, 

(červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, zelenou plnou čiarou NN 

podzemné vedenia) 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

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

vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov,).Pri realizácii 

výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 
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- 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 SSD Vám na základe 

objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.skvytýči určený 

pracovník SSD. 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj 

pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 

bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Lipt.Mikuláš . 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

- 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. 

- 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. 

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu 

tohto vyjadrenia. 

 

Dodržať podmienky Energotel, a.s., Bratislava  uvedené vo vyjadrení pod č. 

ET/MM18/996 zo dňa 11.07.2019: 

- nezasahujepodzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná, 

a. s., Žilina, SE a.s. VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava. Toto vyjadrenie má 

platnosť 12 mesiacov. 

 

Dodržať podmienky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava  uvedené v povolení pod č. 

20571/201/SCDPK/58656 zo dňa 30.07.2018: 

- Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len ,,PD)" 

k akcii vypracovanej Ing. Geletom v júni 2018. 

- V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na 

ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s.. 

- Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť Orange Slovensko, 

a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

- V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo 

ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej 

odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného 

správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie 

použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR). 

- Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť za žiadnych 

okolností ohrozený a obmedzený dopravný priestor DaR. 

- Objekt ani stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR. 

- V COP DaR nebudú umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia. 

- Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, 

zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred 

zahájením prác. 

- Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby 

oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach. 

- Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej 

ukončenie na kontakty: 

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk
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- stanislav.marunak@minv.sk, 

- NDS, a. s., Stredisku správy a údržby diaľníc 8 Liptovský Mikuláš (ďalej len 

„SSÚD“), riaditeľ Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel.: +421 903 417 339 a bude sa 

riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi nim povereného pracovníka SSÚD, 

- juraj.synak@mindop.sk. 

- Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená 

plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa 

DaR a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný 

túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚD, 

prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody. 

- Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. - oddeleniu majetkovej správy projekt 

skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN v 

počte 2 ks. 

- 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, uložené podmienky 

zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 

verejný záujem. 

- Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej 

budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo 

povolenie vydané po celú dobu jej užívania. 

 

Dodržať podmienky Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava uvedené 

v stanovisku pod č. 4399/64289/40603/2018 zo dňa 06.07.2018: 

- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov si investor požiada o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v 

ochrannom pásme diaľnice D1 a povolenie zvláštneho užívania diaľnice D1 cestný 

správny orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej 

len „MDV SR"), pred vydaním územného rozhodnutia. 

- Žiadateľ bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie 

zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré je povinný si vytýčiť pred 

zahájením prác. 

- Stavba bude umiestnená a realizovaná podľa predloženej PD - dokumentácia pre 

územné rozhodnutie, Prípojka verejnej elektronicky komunikačnej siete Orange 

Slovensko, a. s., Dovalovo-1025BB, prípojka FTTC, autorizovaný stavebný inžinier 

Ing. Ľuboš Petrovič, jún 2018. 

- Investor alebo, zhotoviteľ zabezpečí realizáciu prác, tak aby nebola ohrozená 

plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici D1 a bol dodržiavaný zákaz státia 

vozidiel a zákaz pohybu peších na diaľnici D1. 

- Investor zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby neohrozil 

účastníkov cestnej premávky na diaľnici Dl. 

- Osvetlenie pri realizačných prácach v blízkosti diaľnice Dl žiadame navrhnúť resp. 

realizovať tak, aby nespôsobovalo oslnenie účastníkov cestnej premávky na diaľnici 

D1. 

- 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. 

- V prípade doplnenia, alebo zmeny realizácie hore uvedenej stavby a prác s ňou 

súvisiacich zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme tieto 

vopred predložiť NDS na posúdenie stým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať 

naše oprávnené požiadavky. 

mailto:stanislav.marunak@minv.sk
mailto:juraj.synak@mindop.sk
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- Po ukončení prác odovzdáte NDS - oddeleniu preberania investícií a majetkovej 

správy DaR projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v 

tlačenej a digitálnej forme DGN. 

 

Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava  uvedené vo vyjadrení pod č. 

6611831762 zo dňa 16.11.2018: 

Dôjde do stykuso sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak 

Telekom, a.s. a/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 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. 

-  polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v 

žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3. 

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

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. 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 

mailto:jan.babal@telekom.sk
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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. na základe objednávky zadanej 

cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia. 

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. 

- Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

 

Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie: 

Navrhovaná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.  
 

Vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb : 

Práce vykonať podľa harmonogramu stavebných prác, ktorý bude odsúhlasený pred 

ich začatím s Obcou Liptovský Peter. 

 

Vyhradenie podrobnejších podkladov alebo projektovej dokumentácie: 

- Dodržať Vyhlášku č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavbách. 

 

K stavbe sa vyjadrili :  

Obec Liptovský Peter záväzným stanoviskom č. 144/2018 zo dňa 08.11.2018,  Okresný úrad 

Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia záväzným stanoviskom č. OU-LM-OKR-

2018/000960-29 zo dňa 04.07.2018, Stredoslovenská distribučná,  a. s., Žilina vyjadrením č. 

4600045430 zo dňa 27.07.2018,  Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,  Liptovský Mikuláš 

vyjadrením č. 4242/2018/MH zo dňa 10.07.2018, Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

vyjadrením č. 6611831762 zo dňa 16.11.2018,  Slovenský plynárenský priemysel - 

distribúcia, a.s., Bratislava  vyjadrením č. TD/NS/0581/2018/Hy zo dňa 23.07.2018, Okresný 

úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS vyjadrením č. 

OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/007819-02/Ks  zo dňa 09.07.2018, úsek  ŠSOPaKaPVnaŽP 

vyjadrením č. OU-LM-OSZP-2018/08017-004-Pa zo dňa 14.08.2018, úsek ŠSOH vyjadrením 

č. OU-LM-OSZP2018/07820-02 zo dňa 12.07.2018, úsek  ŠSOO vyjadrením č. OU-LM-

OSZP-2018/007821-0025 Kf zo dňa 10.07.2018,   Krajský pamiatkový úrad, Žilina záväzným 

stanoviskom č. KPUZA-2018/14062-2/57336/KOP zo dňa 20.07.2018, O2 Slovakia a.s., 

https://www.telekom.sk/vviadrenia
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Bratislava  vyjadrením  zo dňa 12.10.2018,  Energotel, a.s., Bratislava vyjadrením  č. 

ET/MM18/996  zo dňa 11.07.2018,  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný 

odbor  stanoviskom  č. OU-LM-PLO-2018/011013-3-SVA zo dňa 20.11.2018, Okresný úrad 

Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyjadrením pod č. OU-

LM-OCDPK-2018/007700-002 zo dňa 03.07.2018,  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

Piešťany vyjadrením pod č. CS SVP OZ PN 7809/2018/2 zo dňa 11.10.2018, Slovenská 

elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Bratislava stanoviskom pod č. PS/2018/015518 zo dňa 

24.10.2018, Okresné riaditeľstvo HaZZ, Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. ORHZ-LM1-

570-001/2018 zo dňa 19.07.2018, Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, 

odbor dopravnej polície, Bratislava záväzným stanoviskom pod č. PPZ-ODP2-2018/11251-

099 zo dňa 19.07.2018, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Banská Bystrica 

vyjadrením pod č. 0961605390 zo dňa 03.07.2018, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy 

majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica stanoviskom pod č. ASMdpS-1-

1609/2018 zo dňa 01.08.2018, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Bratislava povolením pod č. 20571/2018/SCDRK/58656 zo dňa 

30.07.2018, Národná dialničná spoločnosť, a.s., Bratislava stanoviskom pod č. 

4399/64289/40603/2018 zo dňa 06.07.2018, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar 

vedúceho hygienika rezortu, Žilina záväzným stanoviskom pod č. 27025/2018/ÚVHR/81506 

zo dňa 26.10.2018, Slovenské elektrárne a.s., Bratislava vyjadrením pod č. SE/2018/059 444 

zo dňa 15.10.2010 a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, 

Bratislava potvrdením pod č. 6/OTR/2018-246 zo dňa 14.05.2018.       

 

 

Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania : neboli uplatnené. 

 

 

   Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky, odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti.    

 

    Územné rozhodnutie je podľa § 40 odst. 4 stavebného zákona  záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho  navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.  

 

 

Odôvodnenie : 

 

     Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava ( IČO 35 697 270) 

v zastúpení GEMI s.r.o., Cesta pri nemocnoci 47, 974 01 Banská Bystrica (IČO 

50 328 271)   podal dňa 30.11.2018  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. – Dovalovo, 

prípojka FTTC – 1025BB“- líniová stavba  v  k. ú. Liptovský Peter. 

 

     Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení líniovej stavby vydané 

Obcou Liptovský Peter pod č. SOcÚ 227/2018/2019 IP zo dňa 27.03.2019 bolo 

Rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-

OVBP2-2019/023958/KRA zo dňa 16.09.2019 zrušené a vrátené na nové konanie 

a rozhodnutie.   Obec Liptovský Peter ako príslušný stavebný úrad oznámila podľa § 36 

odst. 4 stavebného zákona dňa 05.11.2019 verejnou vyhláškou začatie územného 

konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom  a  dňa  

10.12.2019  bolo vykonané ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V konaní  

účastníci konania  neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská účastníkov konania, 

dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok tohoto rozhodnutia.  
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     K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená projektová 

dokumentácia s vyjadreniami  dotknutých orgánov  a organizácií. 

 

    Predložená  žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona 

a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené  záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

 

     Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti s príslušným odborným vzdelaním 

resp. oprávnením, ktorí v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedajú za správnosť 

a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, to znamená aj za splnenie všeobecných 

technických požiadaviek na výstavbu.  

 

    V zmysle § 66  odst. 1) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách podnik, 

môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme  :  

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete ich vedenia 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.  

(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami 

viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra 

nehnuteľností podá podnik.        

  

     Predmetná stavba je podľa § 43a odst. 3 písm. „h“  stavebného zákona zaradená medzi 

inžinierske stavby – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, 

telekomunikačné stožiare, transformačné stanice a súčastne je stavba v zmysle § 139 odst. 3 

písm. „f“ stavebného zákona líniovou stavbou.   

  

    Predmetná stavba „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, 

a.s. – Dovalovo, prípojka FTTC – 1025BB“ je líniová a inžinierska stavba, ktorá je súčasťou 

vedenia elektronickej komunikačnej siete a zároveň vedenie je súčasť siete. Prevádzkovanie, 

budovanie a úpravy VEKS sú vždy vykonávané vo verejnom záujme, ktorého vykonávanie 

chráni a upravuje osobiný predpis, ktorým je ZEK.      

 

     Podľa § 56 písm. „b“ stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach 

verejnej telekomunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné 

povolenie a následne ani kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.  

 

     Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, schválenou 

uznesením Obecného  zastupiteľstva v Liptovskom Petre dňa 16.10.2006 pod č. 45/2006 

a Zmenami a doplnkami č. 1 územného plánu obce schválenými dňa 04.09.2013 

uznesením č. 10/2013 a zmenami a doplnkami č. 2. Územného plánu obce schválenými 

dňa 20.06.2018 uznesením č. 23/2018. 

 

     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o 

umiestnení stavby.  

 

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 odst. 2 zákona č. 

50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nehorších predpisov a 

podľa § 26 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste  
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obvyklím spôsobom  na úradnej tabuli Obce  Liptovský Peter   po dobu 15 dní. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, 

v mieste obvyklým spôsobom. 

 

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

-  položka 59, písmeno a), odst. 2  : 100,00 EUR.  

 

 

Poučenie : 

     Podľa § 53 a nasl. ustanovení zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 

dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia účastníkovi konania.  

     Podľa § 54 ods. 1,  zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na Obec 

Liptovský Peter  so sídlom na Obecnom úrade v Liptovskom Petre 100, 033 01 Liptovský 

Hrádok.    

     Rozhodnutie je  po  vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Anna Papajová 

                                                                                                          starostka obce                               

                                                
 

 

 

 
 

 

 

 

Úradná tabuľa Obce Liptovský Peter : 

 

 

Vyvesené dňa ............................................                    Zvesené dňa ........................................       

 

                                                                                                                                           

............................................................................                                                                                                                                                       

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

 

Zverejnené iným spôsobom : 

 

Webová stránka Obce  Liptovský Peter, www.liptovskypeter.sk  dňa : ............................... 
 

 

Príloha k verejnej vyhláške – situačný výkres s umiestnením stavby 

 

http://www.liptovskypeter.sk/
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Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania – navrhovateľovi, vlastníkom 

pozemkov, v ktorých je líniová stavba umiestnená  k. ú. Liptovský Peter, vlastníkom 

susedných pozemkov a stavieb  (veľký počet účastníkov územného konania podľa § 36 

odst. 4 stavebného zákona s dotknutou líniovou stavbou podľa situačného výkresu). 

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejnej 

vyhláške – situačný výkres.  

– k rozhodnutiu  SOcÚ LP 191/2019 IP  zo dňa 12.12.2019. 

 

Účastníci konania :  

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení GEMI s.r.o., Cesta 

k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica  

Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany-  Ing. Ľuboš Petrovič - projektant 

 

Dotknuté orgány :  

Obec Liptovský Peter, Ing. Anna Papajová – starostka obce, Obecný úrad, Liptovský 

Peter 100, 033 01 Liptovský Hrádok 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 

1993, 031 01 L. Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia,  Námestie osloboditeľov 1, 

031 41 Lipt. Mikuláš         

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 

Liptovský Mikuláš 

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Podtatranského 25, 031 01 Lipt. Mikuláš   

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. Mája 1, 974 86 

Banská Bystrica 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 

7, 974 31 Banská Bystrica 

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

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

Energotel,  a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava,  prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15   

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

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, 

Račianska 45, 812 72 Bratislava 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie 

oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina  

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, 

Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 

O2 Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

Orange Slovensko a.s, Údržbové centrum Piešťany, Letná 9, 921 01 Piešťany  

 

Príloha pre navrhovateľa : overená projektová dokumentácia stavby 

 

Vypracovala : Ivana Paldanová, zamestnanec Spoločného obecného úradu so sídlom 

v Liptovskom Hrádku,  č. tel. 044/5202152, e-mail : ivana.paldanova@lhr.sk 
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