
                                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   05.11.2019  

           
Vybavuje : Paldanová, č. tel. 044/5202152 

zamestnanec Spoločného obecného úradu 

so sídlom v Liptovskom Hrádku 

ivana.paldanova@lhr.sk 

 

 

Oznámenie 

 o začatí nového územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania   
podľa § 36 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku           

                                 /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov  

                                     

                                                     / Verejná vyhláška / 
 

                        

     Navrhovateľ : Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  (IČO 

35 697 270) v zastúpení GEMI s.r.o., Cesta pri nemocnici 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, podľa situácie osadenia stavby  k. ú. 

Liptovský Peter.  

Popis trasy – Trasa v celkovej dĺžke 1120 m je vedená od regionálnej trasy RFO-036-PP/LM 

(nová šachta) popod diaľnicu D1 v kilometri cca 285, ku existujúcemu stožiaru Orange 

Slovensko a.s., umiestneného na parc. KN-C 2397/1  k. ú. Liptovský Peter 

Umiestnenie stavby nie je v rozpore s územným plánom Obce 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 podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o 

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

súlade s ustanovením § 36 odst. 4 stavebného zákona,  oznamuje začatie nového územného  

konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie 

predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

 

10.12.2019 /utorok/   o  9.00 hod. 
 

 

so stretnutím  na  Obecnom úrade  v Liptovskom Petre  v stanovený čas. 

 

 

mailto:ivana.paldanova@lhr.sk


       Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia  nahliadnúť  na Spoločnom obecnom  

úrade č. dverí 208, ul. Hviezdoslavova 170, Liptovskom Hrádok a svoje námietky 

a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky 

sa neprihliada. 

      V rovnakej  lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak sa 

v zmysle § 36 odst. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasia. 

 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatené mohli byť.    

       Ak sa  niektorý účastník  konania nechá v konaní zastupovať,  jeho zástupca musí  

predložiť písomné plnomocenstvo  s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 

zastupovať. 

      Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov  a  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Liptovský Peter. 

Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 

odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov deň, keď 

došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň, keď bola verejná vyhláška 

vyvesená a zverejnená.    

 

 

 

                                                                                                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 

http://www.liptovskypeter.sk/


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.  

  

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., Mlynské nivy 45, 821 09 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  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  


