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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 181/2017  IP                                              V  Liptovskom Hrádku dňa  28.06.2017 

 
 

 

                                                            Doložka právoplatnosti : 

 

 
 

Vec :  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 (IČO 35 910 739) 

v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice  

- žiadosť o vydanie stavebného povolenia v  stavebnom konaní na stavbu „Rekonštrukcia 

plynovodov Liptovský Peter Liten UO00401“ na pozemku parc. č. KN-C 2835/1,  KN-C 

2839/8, KN-C 2840/2, KN-C 2839/6, KN-E1137, KN-C 503/1, KN-C 503/7KN-E 1124/3, KN-

E 2006/1, KN-C 2833/1, KN-C 2839/1, KN-E 1152/2, KN-E 1153/1, KN-E 1159/2, KN-E 163, 

KN-E 161/1, KN-E 161/1, KN-E 161/1, KN-C 716, KN-C 724/8, KN-C 794/8, KN-E 1114/2, 

KN-E 1118/11, KN-E 1118/13, KN-E 1118/15, KN-E 1114/2  v  k. ú. Liptovský Peter. 

 

 

                                      S T A V E B N É      P O V O L E N I E 

                                         /VEREJNÁ  VYHLÁŠKA/ 

 
 

     SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 (IČO 35 910 739) 

v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice  podal dňa 17.05.2017 a doplnil 

dňa 24.05.2017 žiadosť o vydanie stavebného  povolenia na stavbu „Rekonštrukcia 

plynovodov Liptovský Peter Liten UO00401“  v k. ú. Liptovský Peter  na parc. č. KN-C 

2835/1,  KN-C 2839/8, KN-C 2840/2, KN-C 2839/6, KN-E1137, KN-C 503/1, KN-C 

503/7KN-E 1124/3, KN-E 2006/1, KN-C 2833/1, KN-C 2839/1, KN-E 1152/2, KN-E 1153/1, 

KN-E 1159/2, KN-E 163, KN-E 161/1, KN-E 161/1, KN-E 161/1, KN-C 716, KN-C 724/8, 

KN-C 794/8, KN-E 1114/2, KN-E 1118/11, KN-E 1118/13, KN-E 1118/15, KN-E 1114/2.  

 

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

územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov  

prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62, § 63 stavebného zákona v  stavebnom konaní a po 

preskúmaní žiadosti rozhodol takto : 

    Stavba „Rekonštrukcia plynovodov Liptovský Peter Liten UO00401“   v  k. ú. Liptovský 

Peter  na parc. č. KN-C KN-C 2835/1,  KN-C 2839/8, KN-C 2840/2, KN-C 2839/6, KN-

E1137, KN-C 503/1, KN-C 503/7KN-E 1124/3, KN-E 2006/1, KN-C 2833/1, KN-C 2839/1, 

KN-E 1152/2, KN-E 1153/1, KN-E 1159/2, KN-E 163, KN-E 161/1, KN-E 161/1, KN-E 161/1, 

KN-C 716, KN-C 724/8, KN-C 794/8, KN-E 1114/2, KN-E 1118/11, KN-E 1118/13, KN-E 

1118/15, KN-E 1114/2  sa podľa §  66 stavebného zákona a  § 10 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  
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                                                             p o v o ľ u j e . 

 
 

 

Popis stavby : 

Stavba „Rekonštrukcia plynovodov Liptovský Peter Liten UO00401“, je situovaná 

v katastrálnom území obce Liptovský Peter, v obytnej štvrti so zástavbou KBV a IBV. 

Účelom navrhovanej stavby je odstrániť nevyhovujúci technický stav plynárenských 

zariadení v obci Liptovský Peter. Na základe hydraulického prepočtu miestnej plynovej 

siete, pri ktorej sa uvažuje s obnovou, je navrhnutý rozsah obnovy s ponechaním tlakovej 

úrovne 100,0 kPa, t.j. je ponechaná stredotlaková sieť – Stl.. V súčasnosti sú odberatelia 

v záujmovej oblasti zásobovaní zemným plynom z Stl Litenových plynových rozvodov. 

Dôvodom obnovy sú nevhodné mechanické vlastnosti materiálu (najmä pevnosť, ťažkosť 

a s tým súvisiace zníženie odolnosti proti šíreniu krehkého lomu), ktorý bol v minulosti 

používaný na výstavbu plynovodov. Predmetný materiál predstavuje hrozbu pre bezpečnú 

a spoľahlivú distribúciu plynu. Navrhovaná hydraulická schéma umožňuje zrušenie 

existujúcich litenových plynovodov DN 100, ktoré sú napojené na existujúcu obecnú sieť. 

Všetky rekonštruované plynovody budú vedené v pôvodných trasách, resp. ochrannom 

pásme plynovodov. Navrhovanú rekonštrukciu plynárenského zariadenia je potrebné 

realizovať hlavne z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej distribúcie zemného 

plynu. Cieľom projektu je výmena STL Litenových plynovodov a ich súčastí za STL 

plynovody z materiálu PE 100 RC, na uvedených uliciach v obci.   Do navrhovaného 

projektu rekonštrukcie plynovodov sú zahrnuté aj rekonštrukcie prípojok a to v rozsahu 

danom v schválenej požiadavke.          

 

Technické údaje stavby :  

Druh stavby : inžinierska stavba 

Prepravované médium : zemný plyn naftový 

Výhrevnosť : 35 MJ/m3 

Projektovaná tlaková hladina STL :  0,1 MPa 

Prevádzková tlaková hladina STL : 0,1 MPa  

Dimenzia a dĺžka STL plynovodov : celkom 303,0 m z toho : D 90 – 265,0 m 

                                                                                                       D 63 – 40,0 m 

Materiál STL plynovodov : oceľ 

Dimenzia a dĺžka exist. STL plynovodov : DN 150, DN 100 – 288,90 m  

Určených na rekonštrukciu 

Počet a dĺžka STL prípojok :    D40, 5 ks – 122,5 m 

                                                     D32 10 ks – 133,0 m  

Celková dĺžka prípojok spolu :                      255,5  m 

Z toho zvislá časť  :                                            27,0 m 

Dimenzia a dĺžka ochranných rúr plynovodu : D160 – 28 m – 2 ks 

Dimenzia a dĺžka ochranných rúr prípojok  :   D 90 – 26 m – 5 ks  

Dĺžka rekonštruovaných plynovodov a prípojok je 560,5 m . 

 

Objektová skladba  povoľovanej stavby : 

Objekt č. 01 – Rekonštrukcia plynovodov Liptovský Peter Liten UO 00401  
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov : 

Parc. č. KN-C 2835/1,  KN-C 2839/8, KN-C 2840/2, KN-C 2839/6, KN-E1137, KN-C 503/1, 

KN-C 503/7KN-E 1124/3, KN-E 2006/1, KN-C 2833/1, KN-C 2839/1, KN-E 1152/2, KN-E 

1153/1, KN-E 1159/2, KN-E 163, KN-E 161/1, KN-E 161/1, KN-E 161/1, KN-C 716, KN-C 

724/8, KN-C 794/8, KN-E 1114/2, KN-E 1118/11, KN-E 1118/13, KN-E 1118/15, KN-E 

1114/2 v k.ú. Liptovský Peter sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria, záhrada, orná 

pôda, ostatná plocha a  trvalý trávny porast.   

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal k predmetnej stavbe 

„Rekonštrukcia plynovodov Liptovský Peter Liten UO 00401“ stanovisko k použitiu 

poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok dňa 21.04.2017 pod č. OU-LM-PLO-

20176/004329-3-SVA.    

 

Projektovú dokumentáciu spracoval : 

Ing. Zdeněk Hartinger – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 3275*Z*A24354*A*4-1 

Ing. Miroslav Mažgút – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 3108*Z*4-21 
 

Na umiestnenie  a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 

1. Stavba  je  umiestnená v zastavanej časti Obce Liptovský Peter. PD rieši rekonštrukciu 

v rozsahu danom požiadavkou prevádzky ich náhradou za potrubia z materiálu PE 100 RC, a to 

na ul. vyznačených na celkovej situácii, ktorá je súčasťou stavebného povolenia.  

 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby : 

Rekonštruované plynovody budú vedené v pôvodných trasách, resp., v ochrannom pásme 

plynovodov v zeleni, v chodníku a komunikácii podľa miestnych podmienok, v závislosti od 

existujúcich podzemných vedení. Križovanie komunikácií a chodníkov s rekonštruovanými 

plynovodmi a prípojkami bude riešené prednostne použitím bezvýkopových technológií. 

Zemné práce pri rekonštrukcii sa budú vykonávať ručne. Spätné úpravy budú súčasťou 

rekonštrukcie.  

Do navrhovaného projektu rekonštrukcie plynovodov sú zahrnuté aj rekonštrukcie 

prípojok, a to v rozsahu danom v schválenej požiadavke. Všetky tieto prípojky sú 

v súčasnosti v majetku SPP – distribúcia, a.s., v zmysle požiadavky, nie je možné ich 

ponechať bez obnovy a je potrebné ich vymeniť za nové z materiálu PE 100 RC.      

 

2. Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska : 

Na jednotlivých uliciach sú navrhnuté plynovody o dimenziách D90, a D63. Prípojky sú 

navrhované o dimenziách D40, D32. Plynovody, prípojky a dopojenie je z PE 100 RC rúr, 

ktoré bude prevedené v zmysle TPP 702 01.   
 

3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou  

tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonávané  bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

 

4. 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  

SÚBP v zmysle vyhl.  č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, 
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nariadení a predpisov uvedené projektantom v projektovej dokumentácii predmetnej 

stavby.  

 

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

technických požiadavkách na výstavbu a  príslušné technické normy. 

 

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2018. Začatie stavby je stavebník povinný   

v zmysle § 66 odst. 2 písm. h)  stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od 

realizácie prvých stavebných prác.  

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím 

lehoty výstavby o jej predĺženie. 

 

7. a) Spôsob uskutočnenia stavby : dodávateľsky. 

    b) 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.   

            

8. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby  

právnickou alebo fyzickou osobou  na to oprávnenou, za súlad priestorovej polohy s   

dokumentáciou zodpovedá stavebník a zhotoviteľ stavby.  

 

9. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska 

životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska 

architektúry : 

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

stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností. 

Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o vyhovujúcom využití, alebo zneškodnení 

všetkých odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby. 

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

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

predpisov. 

Stavba musí spĺňať 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 

a ponechané na mieste do kolaudácie stavby 

- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej  komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 

zeminy a stavebného odpadu a stavebnými prácami  nesmie byť obmedzovaný pohyb po priľahlej 

komunikácii 

- 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. 
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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 zdravotnú spôsobilosť. 

                                                                 

10. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, 

odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. : 

Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných  nehnuteľností pred poškodením.   V prípade 

poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu nahradiť podľa 

platných predpisov.  

Zemné práce  realizovať tak, aby neboli porušené stanovené najmenšie dovolené vzdialenosti 

križovania inžinierskych sietí a vedenia inžinierskych sietí v súbehu, a aby boli dodržané platné 

STN. 

Úroveň terénu musí po celej dĺžke pozemku plynule naväzovať na upravenú úroveň terénu 

susedných pozemkov. 

Stavebník je povinný stavebný  materiál umiestniť na pozemku stavby.  

Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného 

rozhodnutia.  

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

byť predmetnou stavbou dotknuté. 

Rozkopanie verejného priestranstva, chodníka a miestnej komunikácie  –  podlieha 

samostatnému povoleniu Obce  Liptovský Peter.  

Rozkopanie cesty II/537 podlieha povoleniu príslušného cestného správneho orgánu.  

 

11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané podmienky obsiahnuté v stanovisku : 

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter uvedené v záväznom stanovisku pod č. 642/2016 

zo dňa 13.09.2016: 

- Stavebník pred začatím stavebných prác požiada obec o zvláštne užívanie verejných 

priestranstiev, spevnených plôch, miestnych komunikácií a chodníkov a v prípade potreby 

aj o povolenie uzávierky čiastočnej alebo úplnej na pozemných komunikáciách vo 

vlastníctve a správe obce.  

- Stavbou nesmie byť ohrozený život obyvateľov obce. Prechod a prejazd z bytových 

domov na komunikáciu musí stavebník zabezpečiť tak, aby bol obmedzený iba 

v nevyhnutnej miere a títo obyvatelia mali možnosť sa dostať k svojím nehnuteľnostiam.  

- K preberaniu zásahov do verejných priestranstiev, spevnených plôch, chodníkov 

a miestnych komunikácií musí byť prizvaný zástupca obce. Kontakt: Ing. Anna Papajová, 

tel. č. 0907 086 283. Táto podmienka a spôsob jej uplatnenia bude určená v rozhodnutiach 

pre zvláštne užívanie narušených plôch v obci touto stavbou.  

- Pri uložení potrubia v telese komunikácie, spevnenej ploche či chodníku požadujeme 

uprednostniť bezvýkopovú metódu.  

- V prípade zásahu do verejného priestranstva, požadujeme terén upraviť min. do kvality 

pôvodného stavu aj so zatrávnením.  

 

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek 

ŠVS uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-ŠV_2017/001105-02/Vr zo dňa 23.01.2017: 

- Nemáme námietky voči obnove existujúcich plynovodov a pripojovacích plynovodov za 

predpokladu, že budú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie.  
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Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek 

ŠSOH uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP2017/01106-02 zo dňa 27.01.2017: 

- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých 

recyklovateľných druhov odpadov /150101, 150102, 170405, 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.  

- Využiteľné stavebné odpady /napr. 170101, 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 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor 

uvedené v stanovisku pod č. OU-LM-PLO-20176/004329-3-SVA zo dňa 21.04.2017: 

Pri výkope ryhy pre uloženie plynových rozvodov z potrubia v k.ú. Liptovský Peter na dobru 

kratšiu ako jeden rok s vrátením PP do pôvodného stavu je potrebné:  

- PP použiť len v odsúhlasenom rozsahu podľa spracovaného projektu stavby a bilancie 

skrývky a zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na 

priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.  

- Pri zemných prácach oddelene manipulovať s kultúrnou vrstvou pôdy od ostatnej pôdy 

a túto použiť na spätné zahumusovanie, Skrytý humusový horizont až do doby jeho 

použitia uložiť na nezastavanej časti pozemku parc. č. C KN 2976/5 a ošetrovať tak, aby 

nedošlo k jeho znehodnoteniu a odcudzeniu. PP uviesť do pôvodného stavu do konca 

novembra 2018. Dodržať spracovanú bilanciu skrývky humusového horizontu PP pre 

zábery kratšie ako jeden rok na predmetnú stavbu.  

- Začatie stavebných prác ohlásiť vlastníkom a užívateľom PP a ich vykonávanie realizovať 

so súhlasom vlastníkov a užívateľov PP.  

- Ohlásiť tunajšiemu úradu ukončenie použitia PP, vrátane jej uvedenia do pôvodného 

stavu.  

- V prípade, že ak by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP /po dobu 

dlhšiu ako 1 rok/ je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie podľa § 17 

zákona.  

- Prípadne poškodenú priľahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora stavby.  

 

Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu, Žilina uvedené v záväznom 

stanovisku pod č. KPUZA-2016/18325-2/70580/FUR zo dňa 16.09.2016: 

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

napr. objektu, kultúrnej vrstva, 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 
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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.  

 

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš uvedené 

vo vyjadrení pod č. 614/2017/MH zo dňa 31.01.2017: 

- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej 

správe, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. Trasu 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime pred začatím výstavby na základe 

predloženej objednávky.  

- Investora žiadame, aby minimálne dva týždne pred zahájením rekonštrukčných prác 

dohodol s našou spoločnosťou postup a rozsah prác.  

- Pri výstavbe žiadame dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 

potrubia na každú stranu. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN. 

- 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.  

- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom plynovodov žiadame prizývať zástupcu 

našej spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt – Ing. Hán tel. 

č. 0908 916 580, Ing. Papaj tel. č. 0905 997 902.  

- Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potrebu PD skutočného vyhotovenia 

a geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie 

MicroStation).  

 

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky, Distribúcia, a.s., Žilina pod č. 

4600031289 zo dňa 01.02.2017: 

- V predmetnej lokalite katastra Liptovský Peter sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN 

vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné 

VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.  

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať pásmo v zmysle zákona č. 

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

vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10. 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.  

- 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@sse-d.sk vytýči určený 

pracovník SSE-D.  

- Pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenergetických 

mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk


 

8 

zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je 

potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Liptovský 

Mikuláš.  

- 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.  

- 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 Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, 

Okresný dopravný inšpektorát uvedené vo vyjadrení pod č. ORPZ-LM-ODI-119_105/2016 

zo dňa 10.12.2016: 

- Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI OR PZ Liptovský 

Mikuláš, tel.: 0961 453 511 alebo 0961 453 510,  

- Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej 

dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutých komunikáciách,  

- Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV 

SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a tiež 

v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,  

- Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/,  

- Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ŽSK detašované pracovisko 

Liptovský Mikuláš, ktoré sa vzťahuje k ceste II/537,  

- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť dočasné dopravné 

značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,  

- 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.  

 

Dodržať podmienky Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované 

pracovisko Stred, Banská Bystrica uvedené v stanovisku pod č. ASMdpS-1-233/2017 zo dňa 

15.02.2017:  

- nezasahovať do objektov mostných telies v obci.  

 

Dodržať podmienky Správy ciest ŽSK, Žilina, Technicko – správny úsek pre región Liptov, 

Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. 2/2017/600/tsú – 216 zo dňa 05.06.2017: 

Podmienky SC ŽSK pre uloženie vedenia do telesa cesty II/537: 

- vedenie bude križovať cestu II/537 v ckm 1,523 pretlakom cestného telesa na parcele    

CKN č. 4434/1, k.ú. Liptovský Peter  - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na 

ktorú nie je založený list vlastníctva.  

Podmienky pre realizáciu stavby: 

- Štartovacia a cieľová jama budú umiestnené mimo cestný pozemok min. 1,0 m od 

cestného telesa t.j. 1,0 m od vonkajšej hrany priekopy resp. päty svahu.  
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- Prípadný výkopový materiál bude uložený mimo cestné teleso, vozovka cesty bude 

priebežne čistená.  

- Vedenie bude uložené v schválenej hĺbke kolmo na os vozovky a do chráničky, ktorá 

bude presahovať min. 1,0 m za hranicu cestného pozemku.  

- Po položení vedenia bude cestný pozemok upravený do riadneho stavu s obnovením 

odvodnenia cestného telesa.  

- Stavebník pred začatím prác v telese cesty II/537 požiada v zmysle §-8, Zák. č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách o rozhodnutie cestný správny orgán, ktorému spolu so 

svojou žiadosťou predloží aj toto naše vyjadrenie.  

Všeobecné podmienky pre realizáciu stavebných prác v telese cesty:  

- Pracovisko na ceste bude zabezpečené dopravným značením podľa schémy odsúhlasenej 

OR PZ ODI L. Mikuláš.  

- Práce v telese cesty požadujeme vykonať v období apríl – september bežného roka.  

- Záručná lehota na stavebné práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného 

prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správcu komunikácie. Počas trvania záručnej 

doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté 

v dôsledku zásahu do telesa cesty.  

- Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK, p. Rezer – 

tel. 0918 370 178, ktorý po ukončení prác písomne prevezme stavebný úsek cesty. Pokiaľ 

stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ŽSK, budú považované 

stavebné práce za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť! 

- Odo dňa zásahu do telesa cesty do termínu písomného prevzatia stavebného 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.  

Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty. SC ŽSK       

zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty II/537 na čas nevyhnutne potrebný pre uloženie 

vedenia do telesa cesty a vykonanie stavebných úprav cesty II/537 po zásahu do riadneho stavu.  

Upozornenie: 

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! 

 

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OCDPK-2017/003625-

002 zo dňa 10.03.2017: 

- V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK a ODI ORPZ LM.  

- Do projektovej dokumentácie žiadame zapracovať projekt organizácie dopravy počas 

výstavby (projekt prenosného zvislého dopravného značenia) a predložiť ho na posúdenie 

príslušnému dopravnému inšpektorátu.  

- Pred realizáciou stavebných prác je z dôvodu zásahov do cestného telesa nutné v súlade s 

§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu 

požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty príslušný cestný správny 

orgán.  

- Výkopový materiál žiadame umiestniť mimo vozovku cesty. Po ukončení prác žiadame 

cestné teleso uviesť do pôvodného stavu.  

- Pred realizáciou stavebných prác je z dôvodu obmedzenia cestnej premávky nutné 

v súlade s § 7 zákona č. 135/1961 Zb. po predchádzajúcom súhlase dopravného 
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inšpektorátu požiadať o vydanie povolenia na uzávierku cesty príslušný cestný správny 

orgán.  

- Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, 

prípadne povolenia a rozhodnutia podľa iných právnych predpisov.  
 

Dodržať podmienky Fibris, s.r.o., Liptovský Hrádok uvedené vo vyjadrení pod č. VY-

03/2017/Sa zo dňa 08.03.2017: 

- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je nutné, aby ste požiadali spoločnosť 

FIBRIS, s.r.o. o vytýčenie vedení v predmetných lokalitách.  

- Zemné práce v blízkosti našich vedení (± 3 m) realizovať ručne. Pri použití pretlaku musí 

byť vedenie odkryté tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu pri náhodnej zmene smeru 

pretláčania.  

- Pred zásypom odhalených chráničiek privolať za účelom obhliadky pracovníka 

spoločnosti FIBRIS, s.r.o. na telefónnom čísle 0907 484 136.  

- Investor zodpovedá za škody spôsobené nesplnením vyššie uvedených podmienok. Škody 

budú odstránené pracovníkmi spoločnosti FIBRIS, s.r.o. na náklady investora.  

V prípade, že dôjde k narušeniu teplovodných kanálov pri realizácii rekonštrukcie plynovodov, 

žiadame o oznámenie tejto skutočnosti na telefónnom čísle uvedenom v bode č. 3. 

Upozornenie: zakreslenie inžinierskych sietí v prílohe je len orientačné. Trasy sú v prílohe 

vyznačené zelenou a modrou farbou.  

 

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

6611707390 zo dňa 15.03.2017: 

- 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 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:  

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

- 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 Slovak Telekom, a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia  

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia  

 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
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(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok, 

teletandem@mail.t-com.sk, 0903 409 880. 

 Upozornenie:  

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.  

- 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 číslo 

12129,  

- 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.  

 

Dodržať podmienky Michlovský s.r.o., Banská Bystrica uvedené vo vyjadrení pod 

poradovým číslom BB – 0286/2017 zo dňa 02.02.2017: 

- nedôjde 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 rôznej 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 zariadení. 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 vykoná na základe územného rozhodnutia a 

„Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ním poverená servisná 

mailto:teletandem@mail.t-com.sk
http://www.telekom.sk/
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organizácia. 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  

- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 

tohto vyjadrenia  

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 predchádzania 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 prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou  

• pred záhrnom 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 záhrnom 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: V záujmovom území sa nenachádzajú 

PTZ Orange.  

 

12. K stavbe sa vyjadrili :  

Obec Liptovský Peter záväzným stanoviskom pod č. 642/2016 zo dňa 13.09.2016 a súhlasom pod 

č. 641/2016 zo 13.09.2016, SBH, s.r.o., Liptovský Peter 100 vyjadrením pod č. 33/2017 zo dňa 

16.05.2017, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lipt. Mikuláši vyjadrením 

pod č. ORHZ–LM1-59-001/2017 zo dňa 19.01.2017,  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH vyjadrením pod č.OU-LM-OSZP2017/01106-02 

zo dňa  27.1.2017, úsek ŠSOPaKaPVnaŽP vyjadrením pod č. OU-LM-OSZP-2017/1108-002-Ku 

zo dňa 17.01.2017 a úsek OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/001105-02/Vr zo dňa 23.01.2017, Okresný 

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

2016/001092-002 zo dňa 16.01.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný 
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odbor stanoviskom pod č. OU-LM-PLO-20176/004329-3-SVA zo dňa 21.04.2017, Žilinský 

samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania vyjadrením pod č. 

05011/2016/ODaÚP-2 zo dňa 25.08.2016, Krajský pamiatkový úrad Žilina záväzným 

stanoviskom pod č. KPUZA-2016/18325-2/70580/FUR zo dňa 16.09.2016, Liptovská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. 614/2017/MH zo dňa 

31.01.2017, SSE - Distribúcia, a.s., Žilina vyjadrením pod č. 4600031289 zo dňa 01.02.2017, 

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, Žilina vyjadrením pod č. 

CPZA-OTS-2017/004297-013 zo dňa 30.01.2017, Okresné riaditeľstvo PZ v Lipt. Mikuláši – 

ODI vyjadrením pod č. ORPZ-LM-ODI-119-105/2016 zo dňa 10.12.2016, Ministerstvo obrany 

SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, B. Bystrica stanoviskom pod č. 

ASMdpS-1-233/2017 zo dňa 15.02.2017, Energotel, a.s., Bratislava, prev. Žilina vyjadrením pod 

č. ET/MM17/78 zo dňa 27.01.2017, EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., vyjadrením pod č. 

020/17/JHy zo dňa 20.01.2017,   Správa ciest ŽSK Žilina vyjadrením pod č. 44/2017/SCŽSK-45 

zo dňa 03.03.2017 a vyjadrením pod č. 2/2017/600/tsú-216 zo dňa 05.06.2017, Okresný úrad 

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

OCDPK-2017/003625-002 zo dňa 10.03.2017, Fibris, s.r.o., Liptovský Hrádok vyjadrením pod. 

č. VY-03/2017/Sa zo dňa 08.03.2017, Technická Inšpekcia, a.s., SR odborným stanoviskom pod 

č. 960/3/2017 zo dňa 16.02.2017, Slovak Telekom, a.s., Bratislava vyjadrením pod č. 

6611707390 zo dňa 15.03.2017 a ORANGE Slovensko, a.s,  vyjadrením pod č. BB – 0286/2017 

zo dňa 02.02.2017   
 

 

Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania : neboli uplatnené. 

      

Odôvodnenie : 

 

     SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 (IČO 35 910 739) 

v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice  podal dňa 17.05.2017 a doplnil 

dňa 24.05.2017 žiadosť o vydanie stavebného  povolenia na stavbu „Rekonštrukcia 

plynovodov Liptovský Peter Liten UO00401“  v k. ú. Liptovský Peter  na parc. č. KN-C 

2835/1,  KN-C 2839/8, KN-C 2840/2, KN-C 2839/6, KN-E1137, KN-C 503/1, KN-C 

503/7KN-E 1124/3, KN-E 2006/1, KN-C 2833/1, KN-C 2839/1, KN-E 1152/2, KN-E 1153/1, 

KN-E 1159/2, KN-E 163, KN-E 161/1, KN-E 161/1, KN-E 161/1, KN-C 716, KN-C 724/8, 

KN-C 794/8, KN-E 1114/2, KN-E 1118/11, KN-E 1118/13, KN-E 1118/15, KN-E 1114/2.  

 

          Obec Liptovský Peter ako príslušný stavebný úrad preskúmala žiadosť a oznámením  zo 

dňa 24.05.2017, zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa  

27.06.2017. V stanovenom termíne účastníci konania, dotknuté orgány ani obec nepodali žiadne 

pripomienky  k predmetnej stavbe. Predložená  žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v  

§ 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že  uskutočnením stavby nie sú ohrozené  záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. V 

stavebnom konaní  účastníci konania  neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská  dotknutých 

orgánov, obce a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto 

rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

stavby.  

     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. 
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    Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti s príslušným odborným vzdelaním 

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

a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, t. z. aj za splnenie všeobecných technických 

požiadaviek na výstavbu.    

    Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, 

nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 

právoplatnosť ( § 52 zákona č. 71/1967 Zb. v znení nesk. predpisov). 

    Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 stavebného zákona  záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce po 

dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. 

 

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

- položka 60, písmeno g)  : 200,- €. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania vlastníkom pozemkov, v ktorých je 

stavba umiestnená, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb ( v zmysle § 61 odst. 4 

stavebného zákona). 

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

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

– situačný výkres.      
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Obec Liptovský Peter 

 

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

                                                                                   
 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby   

 

 

Zverejnené iným spôsobom :  

Webová stránka Obce Liptovský Peter : ............................................... 

 

 

Doručí sa na vedomie   :  

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 v zastúpení Ing. Richard Neklapil, 

Baltická 1, 040 12 Košice 

Obec Liptovský Peter, Ing. Anna Papajová – starostka obce, Obecný úrad, Liptovský Peter 100, 

033 01 Liptovský Hrádok 

Ing. Zdeněk Hartinger, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – 

projektant 

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

Slovenský pozemkový fond, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Peter, 

Liptovský Peter 52, 033 01 Liptovský Hrádok   

 

Doručí sa dotknutým orgánom : 

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 

Žilina 

SBH, s.r.o., Liptovský Peter 100, 033 01 Liptovský Hrádok 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 

Banská Bystrica 

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

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

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

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

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

SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  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         

ORANGE SLOVENSKO a.s., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany a UC 2 

– údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica  

Okresné riaditeľstvo PZ-Okresný dopravný inspektorát, Komenského 841, 031 46 Lipt. Mikuláš 

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

Mikuláš 

Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok 

Inšpektorát práce Žilina, ul. Hlavná 2, 010 09 Žilina 
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 

osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Správa ciest Žilinský samosprávny kraj, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, Technicko-správny 

úsek pre región Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš     

Ministersatvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 

EKOSERVIS Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 

 

 

Príloha pre stavebníka : overená projektová dokumentácia stavby 

 

 

Vyhotovila : Ivana Paldanová, zamestnanec Spoločného obecného úradu so sídlom v Lipt. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


