OBEC LIPTOVSKÝ PETER
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
__________________________________________________________________________
Číslo : SOcÚ 612/2013 IP
V Liptovskom Hrádku dňa 04.12.2013
Doložka právoplatnosti :
Vec : J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok (IČO 36391701)
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV „Na Hlinách“ I. Etapa
Inžinierske siete“ líniová stavba, v k. ú. Liptovský Peter na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C
2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C
2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1

STAVEBNÉ POVOLENIE
/VEREJNÁ VYHLÁŠKA/
J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok podal dňa 23.10.2013
a doplnil dňa 30.10.2013 na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„IBV „Na Hlinách“ I. Etapa – Inžinierske siete“ líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter na
parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C
3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1.
Vlastníkom parciel č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C
2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8 k.ú. Liptovský Peter je stavebník J.M.H. s.r.o., M. Rázusa
454, Liptovský Hrádok, predložený výpis z listu vlastnícta č. 1675 zo dňa 25.10.2013.
Vlastníkom parciel č. KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1 k.ú. Liptovský Peter je Obec
Liptovský Peter, ktorá uzatvorila so stavebníkom J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, Liptovský
Hrádok dňa 21.10.2013 Nájomnú zmluvu a dňa 31.10.2013 Zmluvu o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy.
Na umiestnenie stavby „IBV „Na Hlinách“ I. Etapa – 8 RD“ bolo vydané územné
rozhodnutie Obcou Liptovský Peter pod č. SOcÚ 722/2012/2013 IP zo dňa 11.01.2013,
právoplatnosť nadobudlo dňa 12.02.2013.
Obec Liptovský Peter zastúpená starostkou obce, ako príslušným správnym orgánom podľa
§ 13 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušný podľa § 5
odst. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších
predpisov, prerokovala žiadosť stavebníka podľa § 62, § 63 stavebného zákona v stavebnom
konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:
Stavbu „IBV „Na Hlinách“ I. Etapa – Inžinierske siete“ líniová stavba v k. ú. Liptovský
Peter na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C
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2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1 sa podľa § 66
stavebného zákona a § 10 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona
povoľuje.
Popis stavby :
Projekt rieši inžinierske siete – Predĺženie STL distribučného plynovodu, Pripojovacie plynovody, Vonkajšie
silnoprúdové rozvody a Vonkajšie osvetlenie pre výstavbu IBV Na Hlinách – I. etapa v k. ú. Liptovský Peter
v lokalite s miestnym názvom Na Táloch – podľa územného plánu obce Za obchodom
pozostávajúcu z 8
stavebných parciel, na ktorých budú umiestnené rodinné domy, ktoré budú riešené samostatnými stavebnými
povoleniami.
Predĺženie STL distribučného plynovodu, Pripojovacie plynovody, Vonkajšie silnoprúdové rozvody a Vonkajšie
osvetlenie pre výstavbu IBV Na Hlinách – I. etapa v k.ú. Liptovský Peter je rozšírenie existujúcich inžinierských
sietí nachádzajúcich sa v blízkosti novonavrhovanej IBV a tieto inžinierske siete budú umiestnené na parceliach č.
KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C
2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1 v k. ú. Liptovský Peter.
Základé charakteristiky stavby :
Celková výmera riešenia územia – komunikácií, v ktorých budú umiestnené inžinierske siete:
- 1431.26 m2

Technické údaje stavby :
Predĺženie STL Distribučného plynovodu : PE D90/63, PN 0,1 Mpa.
Vetvy distribučného plynovodu boli v PD pre stavebné povolenie rozpracované a inak označené
ako v PD pre územné rozhodnutie a premenované boli nasledovne :
Vetva A v PUR bola v PSP rozdelená na Vetvy A dl. cca 50 m a vetvy B dl. cca 53 m.
Vetva B v PUR bola premenovaná v PSP na Vetvu C dl. cca 97 m.
Pripojovacie plynovody : Plynovod bude prevedený z polyetylénového potrubia D32x2,9
PE100 SDR 11 a bude ukončený guľovým kohútom nad terén. Prívodné plynové potrubie
bude ukončené na hranici pozemku. Plynovod sa vyvedie do skrinky merania umiestneného na
hranici pozemku v oplotení. Guľový kohút DN 25, ktorým sa plynovod ukončí bude tvoriť HUP
pre tento objekt. Dĺžka celkovej vodorovnej časti pripojovacieho plynovodu :
01 – 1,2 m, 02 – 0,6 m, 03 – 8,0 m, 04 – 5,3 m.
Vonkajšie silnopúdové rozvody : budú umiestnené okrajom priestoru navrhnutej miestnej
komunikácie dl. cca 203 m.
Vonkajšie osvetlenie : budú umiestnené káblom pod terénom v priestore navrhovanej
miestnej komunikácii. Počet stĺpov verejného osvetlenia I. etapy je 5 ks.
Objektová sústava stavby inžinierských sietí, ktoré sú predmetom stavebného povolenia :

SO 04 – Predĺženie STL distribučného plynovodu
SO 05 – Pripojovacie plynovody
SO 06 – Rozšírenie vonkajších silnoprúdových rozvodov
SO 07 – Verejné - Vonkajšie osvetlenie
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :

Pozemok parc. č. KN-C 2976/75 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda
Pozemok parc. č. KN-C 2976/81 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda
Pozemok parc. č. KN-C 2976/82 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda
Pozemok parc. č. KN-C 2976/85 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda
Pozemok parc. č. KN-C 2976/87 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako orná pôda
Pozemok parc. č. KN-C 3352/8 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako zastavané plochy a nádvoria
Pozemok parc. č. KN-C 3352/9 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako zastavané plochy a nádvoria
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Pozemok parc. č. KN-E 2015/1 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako ostatné plochy
Pozemok parc. č. KN-E 2006/1 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako ostatné plochy
Pozemok parc. č. KN-C 2928 k. ú. Lipt. Peter je vedený ako zastavané plochy a nádvoria
Rozhodnutie o odnímaní poľnohospodárskej pôdy natrvalo bolo vydané pre uvedenú stavbu pod č. OÚ-LM-PLO2013/00131-3-SVA dňa 11.11.2013 Okresným úradom Liptovský Mikuláš, pozemkovým a lesným odborom.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Ján Hlina – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 4202*A*1
Ing. Juraj Martinisko - autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 5079*SP*14

Ing. Vladimír Kičin - autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 2219*A*5-3

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. SOcÚ 722/2012/2013 IP zo dňa
11.01.2013 Obcou Liptovský Peter, ktorého podmienky je stavebník povinný v plnom rozsahu
dodržať.
Inžinierske siete – Predĺženie STL distribučného plynovodu, Pripojovacie plynovody, Vonkajšie
silnoprúdové rozvody a Vonkajšie osvetlenie sú umiestnené v navrhovanej komunikácii k
stavebným parcelám – IBV Na Hlinách I. etapa – 8 RD, na ktorých budú umiestnené jednotlivé
rodinné domy ( tieto nie sú predmetom tohto stavebného povolenia). Inžinierske siete budú
umiestnené na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C
2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1 v k.ú. Liptovský
Peter.
2. Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska :
SO 04 – Predĺženie STL distribučného plynovodu :
Nový plynovod bude vedený popod novonavrhovanú miestnu komunikáciu resp. popod chodník.
Plynovod bude rozdelený na tri vetvy :
Vetva A bude vedená smerom na západ až po poslednú plynofikovanú parcelu. Predĺženie
distribučného plynovodu bude cca 50 metrov. Predĺženie plynovodu bude prevedené
z polyetylénového potrubia D90x5,2PE100 SDR 17,6 a bude ukončené elektrotvarovkovým
dienkom PE D 90. V plynovode budú osadené dva odbočkové kusy 90/63 ktoré budú slúžiť na
pripojenie vetiev B+C. Na konci plynovodu bude osadený odbočkový kus 90/32, na pripojenie
pripojovacieho plynovodu 01.
Vetva B bude vedená smerom na juh až po poslednú plynofikovanú parcelu. Predĺženie
distribučného plynovodu bude o cca 53 m. Predĺženie distribučného plynovodu bude prevedené
z polyetylénového potrubia D63x5,8 PE100 SDR 11 a bude ukončené elektrotvarkovým dienkom
PE D 63. V plynovode budú osadené dva odbočkové kusy 63/32, ktoré budú slúžiť na pripojenie
pripojovacieho plynovodu 02+03.
Vetva C bude vedená smerom na sever až po poslednú plynofikovanú parcelu. Predĺženie
distribučného plynovodu bude o cca 97 m. Predĺženie plynovodu bude prevedené
z polyetylénového potrubia D63x5,8 PE 100 SDR 11 a bude ukončené elektrotvarovkovým
dienkom PE D63. Na konci plynovodu bude osadený odbočkový kus na pripojenie
pripojovacieho plynovodu 04.
Plynovod bude prevedený v zmysle STN 38 6413 resp. STN 38 6415. Pri križovaní s inými
sieťami je nutné dodržať odstupové vzdialenosti potrubí podľa STN 736005!
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SO 05 – Pripojovacie plynovody :
Pripojovací plynovod bude vedený v priestore novonavrhovanej komunikácie pod zemou pre
jednotlivé odberné miesta. Predpokladá sa vybudovanie štyroch pripojovacích plynovodov, každé
bude slúžiť pre dva odberné miesta, na hranici pozemkov bude osadená skrinka s jedným
regulátorom tlaku a dvoma fakturačnými meradlami. Novonavrhovaný pripojovací plynovod
(plynovodná prípojka) bude privádzať zemný plyn z predĺženého verejného plynovodu PE
D90/63 o tlaku 100 kPa. Plynovod bude prevedený z polyetylénového potrubia D 32x2,9 PE100
SDR 11 a bude ukončený guľovým kohútom vyvedeným nad terén. Celková dĺžka
pripojovacieho plynovodu bude 15,10 m a bude prevedený v zmysle STN 38 6413 resp. STN 38
6415 a pri križovaní podľa STN 73 6005.
SO 06 – Rozšírenie vonkajších silnoprúdových rozvodov :
Vonkajšie silnoprúdové rozvody budú umiestnené okrajom priestoru navrhnutej miestnej
komunikácie dl. cca 203 m. NN káblový rozvod od skrine SR6/GIS 55 – cez skrine HASMA č. 1
, 2, 3 + následné zokruhovanie na NN vzdušnú sieť. Z týchto skríň budú napájané elektromerové
skrine HASMA ER 1.0/32A pre rodinné domy + elektromerová skriňa HASMA ER 1.0/25A –
pre ČS. Káblové rozvody pre RD z SR sú navrhnuté káblami typu CYKY 4Bx16mm2 pod
spevnenými plochami a vjazdami do RD budú v chráničkách. Vývod pre ČS je káblom CYKY
4Bx10mm2 – zemou.
SO 07 – Verejné - Vonkajšie osvetlenie :
Rozvody verejného osvetlenia sú navrhované káblami typu AYKY 4Bx16mm2 vedenými zemou
v priestore novonavrhovanej komunikácie 700 mm pod úrovňou terénu v spoločnom výkope
s uzemňovacím pásom FeZn 30x4 mm /resp. FeZn D10 mm. Napajacím bodom bude existujúci
rozvod V.O. v obci – predposledný stĺp V.O.. Stožiare V.O. v počte 5 ks budú samostatne
zemnené pásmi FeZn 30x4mm na zemné tyče, nn rozvod bude rovnomerne rozfázovaný na
jednotlivé svietidlá. Všetky rozvody sú dimenzované podľa STN 341020 a dodržanie vzdialeností
pri križovaní bude podľa STN 73 6005.
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. 374/90Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o ochranu
zdravia osôb na stavenisku. Počas stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č. 59/1982
Zb. o ochrane života a všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení, predpisov a upozornení 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 31.12.2015.

Stavebník je povinný v zmysle § 66 odst. 2 písm.h) stavebného zákona oznámiť stavebnému
úradu začatie stavby.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby o jej predĺženie.
7. a) Spôsob uskutočňovania stavby : dodávateľsky.
b) Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia § 62 odst.
1, písm. d) stavebného zákona je stavebník povinný do 15 dní od výberového konania
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oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa
zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.
8. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie
vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom
a predložiť na stavebný úrad.
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 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
najmä: mechanickú odolnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienu, ochranu zdravia a životné
prostredie, bezpečnosť stavby pri užívaní.
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
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
- likvidácia odpadu musí byť riešená v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení nesk.
predpisov
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných
predpisov.
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.
Stavebník je povinný zabezpečiť počas stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude
minimalizovať vplyv stavby na okolie, ako aj na životné prostredie.
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.
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Zemné práce realizovať tak, aby neboli porušené stanovené najmenšie dovolené vzdialenosti
križovania inžinierských sietí a vedenia inžinierských 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.

Ku kolaudácii stavby predložiť porealizačné vyjadrenie všetkých dotknutých správcov
inžinierských sietí.
Rozkopanie verejného priestranstva, chodníka a komunikácie – podlieha samostatnému
povoleniu Obce Liptovský Peter.
11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané podmienky obsiahnuté v stanoviskách a
vyjadreniach:
ktoré boli uvedené v územnom rozhodnutí č. SOcÚ 722/2012/2013 IP zo dňa 11.01.2013,
ktoré vydala Obec Liptovský Peter, ktorého podmienky je stavebník povinný v plnom
rozsahu dodržať, ako aj podmienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach :
Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter uvedené v záväznom stanovisku pod č. 262/2013
zo dňa 13.05.2013:
- počas stavebných prác a samotnej výstavby žiadame nevyužívať existujúcu verejnú
miestnu komunikáciu od hlavnej cesty smer Podbanské – Liptovský Hrádok k stavenisku.
Túto je možné využiť vo výnimočných prípadoch len s technikou do 3,5 t. Pre ťažšiu
techniku stavebník použije príjazdovú komunikáciu od diaľnice D1,
- v prípade znečistenia miestnej verejnej komunikácie je potrebné zabezpečiť jej
neodkladné očistenie,
- pripojenie na existujúce inžinierske podzemné siete je potrebné realizovať tak, aby ich
odstávka bola minimálna. Termín a dobu pripojovania je nutné ohlásiť obecnému úradu 7
dní vopred,
- prekopanú časť verejnej komunikácie bezprostredne po pripojení podzemných sietí je
potrebné uviesť do stavu umožňujúceho jej užívanie. Po ukončení prác uviesť okolitý
terén , komunikácie a spevnené plochy do pôvodného stavu,
- stavebný a výkopový materiál uskladniť tak, aby nedochádzalo ku škodám na susedných
pozemkoch a nehnuteľnostiach,
- pre majiteľa domu č. 469 p. Sporinského Róberta žiadame umožniť bezproblémový
prístup počas trvania celej výstavby,
- žiadame prijať opatrenia na minimalizovanie nepriaznivých vplyvov výstavby na okolité
zastavané územie, najmä obmedziť prašnosť – práce vykonávať počas vhodného počasia
(za sucha a vetra zaistiť kropenie),
- v zmysle stavebného zákona zabezpečiť a riadne označiť stavenisko. Dbať na
dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce najmä zabezpečenia výkopov
proti pádu do nich a zavalenia osôb,
- stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 2976/70, 2976/71, 2976/72, 3352/3,
3352/8, 2928 a parc. č. KN-E 2015/1, 2006/1 a 2005.
Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. 1336366534-LM zo dňa 5.9.2013:
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Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany
telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení.
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.
V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich
vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby sa Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových
dní na www.telekom.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený
zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj
občiansky preukaz (OP).
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.
Žiadateľ je pri akýkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, 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 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) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu
a poškodeniu,
- 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 nezodpovedáme
za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk),
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať
osobitne (www.telekom.sk),
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať
na tel.: Ján Babál - 0903 924 519,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
Objednávku zašlite na adresu: Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, P.O. Box 9, 010 08 Žilina 8
alebo odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy káblov.
Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác
vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýkoľvek 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
Upozornenie
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia
(zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava.
Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš uvedené vo
vyjadrení pod č. 1074/2013/Ing. Še zo dňa 26.3.2013:
- Navrhované objekty: „1 – Predĺženie STL plynovodu, 3 – NN kábel, 4 – Elektro –
vonkajšie, vnútorné rozvody, osvetlenie“ podľa projektu svojimi časťami vedú v súbehu
s existujúcimi i navrhovanými potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Objekty: „1 – Predĺženie STL plynovodu, 2 – Pripojovacie plynovody (č.03), 3 – NN
kábel, 4 – Elektro – vonkajšie, vnútorné rozvody, osvetlenie“ podľa projektu križujú
navrhované potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Navrhované vonkajšie
silnoprúdové rozvody a slaboprúdové rozvody (4 – Elektro – vonkajšie, vnútorné
rozvody, osvetlenie) križujú aj existujúce potrubia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie.
- Zakreslenie trás existujúcich potrubí v priloženej situácii je orientačné. Trasy potrubí je
potrebné vytýčiť pred začiatkom prác na základe predloženej objednávky.
- V súbehu s existujúcimi i navrhovanými potrubiami musí byť dodržané pásmo ochrany,
ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí. Križovanie
potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí byť realizované v zmysle STN.
- Ak pri realizácii navrhovaných stavebných objektov dôjde k poruchám na potrubiach
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 realizovaných zemných vedení žiadame
prizvať zástupcov našej spoločnosti. Kontakt: Ing. Papaj – 0905 997 902 (vodovod), p.
Valo – 0905 850 715 (kanalizácia).
Dodržať podmienky Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., Bratislava
uvedené vo vyjadrení pod č. AŠ/375/2013 zo dňa 25.3.2013:
- Dodržať postup a podmienky vyjadrenia k žiadosti o pripojenie ev. č. 1004050113 z
21.3.2013 vrátane ohlásenia kontroly plynovodu na SPP - distribúcia, a.s. Ing. Radovan
Illith, oddelenie DPSS Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zmysle bodu 1.2.4 b.
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Dodávateľ – montážna organizácia musí spĺňať požiadavky v zmysle Vyhlášky 508/2009.
Stavbu môže viesť len odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci podľa § 46 ods. 3/3
zákona č. 109/1998.
Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie bodu napojenia (existujúcich
plynárenských zariadení), ktoré Vám na základe Vašej objednávky (na vytýčenie
a následnú kontrolu) zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP –
distribúcia, a.s. (kontaktná osoba Riboňová Dagmar +421416265598).
Značenie plynovodu a prípojok vykonať podľa PTN 100 02.
Pri križovaní a súbehu s inými sieťami dodržať min. vzdialenosti podľa ustanovení STN
73 6005.
Kvalitu izolácie kovových častí plynovodu odskúšať napätím 25 kV za účasti
pracovníkov prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a.s..
Kontrola podsypu, obsypu, uloženia výstražnej fólie, skúška funkčnosti signalizačného
vodiča bude vykonaná za účasti pracovníkov prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a.s..
O výsledku jednotlivých kontrol a skúšok sa spracujú samostatné záznamy s podpismi
pracovníkov prevádzkovateľa.
Prepojenie plynovodu na jestvujúcu distribučnú sieť vykonať po schválení
technologického postupu zástupcom prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a.s. (kontaktná
osoba Ing. Kuchár Marián – technik prevádzky +421416265136).
Investor je povinný k porealizačnému zameraniu stavby odovzdať aj geodeticky zameraný
a digitálne spracovaný polohopis odsúhlasený na odd. GIS – SPP – distribúcia, a.s. podľa
príkazu GR č. 4/1998. K preberaciemu konaniu stavby je povinnosťou investora doručiť
najmenej 7 dní vopred na kontrolu porealizačné zameranie plynovodu a sprievodnú
technickú dokumentáciu v zmysle STN 386415.
Plynovod bude uvedený do prevádzky (osadenie plynomeru na odberné miesto) až
po vydaní užívacieho povolenia a uzatvorení zmluvy o majetkoprávnom
vysporiadaní vybudovaných plynárenských zariadení a následnom uzavretí zmluvy
o pripojení.
Investor zodpovedá za škody na PZ spôsobené nesplnením vyššie uvedených povinností
vrátane zodpovednosti za škodu za zemný plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia PZ.

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina uvedené vo
vyjadrení pod č. P21402012100079 zo dňa 03.04.2013:
- Pre zabezpečenie pripojenia 13 RD v Lipt. Petre – je potrebné vybudovať nové
elektroenergetické zariadenie (NNK rozvod). Realizácia diela v zmysle Technického
návrhu a PD-NN kábel pre IBV, bude zabezpečovaná na náklady SSE-D, a.s..
- Po vybudovaní energet. diela bude stavebníkom upresnené odovzdávacie miesto,
z ktorého si dá vypracovať projektovú dokumentáciu (PD) el. prípojky. PD predloží
stavebník SSE-D na odsúhlasenie. Meranie el. energie nových rodinných domov žiadame
riešiť v elektromerovom rozvádzači, ktorý sa musí umiestniť na verejne prístupné miesto,
na hranicu s verejným pozemkom (napr. do oplotenia).
- Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu
elektrickej energie v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č.
656/2004 Z.z., dodávateľ elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo
prerušiť dodávku elektrickej energie.
- Samotné pripojenie navrhovaných stavebných objektov: - k jestvujúcej distribučnej
sústave realizuje výlučne SSE, a.s. – príslušné pracovisko Oblastnej kancelárie údržby.
- Pred pripojením odberného miesta musí odberateľ uhradiť pripojovací poplatok v zmysle
platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená v zmluve o pripojení
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zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, v závislosti od požadovanej hodnoty
hlavného ističa pred elektromerom. K zmluve o pripojení je potrebné predložiť: - žiadosť
na predpísanom tlačive, - list vlastníctva (resp. súhlas vlastníka pozemku) predbežný
súhlas vlastníka pozemku so zriadením vecného bremena.
Keďže v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. ide v tomto prípade o budovanie distribučnej
sústavy, SSE-D, a.s. si vyhradzuje právo na určenie spôsobu a podmienok realizácie
predmetného energetického diela na oddelení Projektového manažmentu.

Dodržať podmienky TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Banská Bystrica uvedené v odbornom
stanovisku pod evidenčným číslom 0471/30/13/AW/IS/G zo dňa 08.03.2013:
- na vyššie položenom konci chráničiek budú umiestnené čuchačky podľa čl. 3.10.5 STN
38 6415:1997
- istenie výstupného tlaku z regulátorov bude zabezpečené podľa STN EN 12279:2001
- v schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu
a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného
zariadenia
- budú dodržiavané ustanovenia Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení Vyhl. č.
435/2012 Z.z., predpisy, technické normy tu uvedené
- pred uvedením vyhradeného plynového zariadenia skupiny B (plynovod z nekovového
materiálu) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 Vyhl. MPSVR
SR č. 508/2009 Z.z. v znení Vyhl. MPSVR SR č. 435/2012 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b)
a d) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov TÜV SÜD Slovakia
s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.
Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ODI, Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č.
ORPZ-LM-ODI-131-029/2013 zo dňa 12.03.2013:

-

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/,
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom
Mikuláši si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť resp. doplniť uvedené dopravné
značenie.
pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením
zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohroziť
dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä
zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso, ich technickým spracovaním alebo
umiestnením.

Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Liptovský
Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. A/2013/00791-002-VIT zo dňa 09.04.2013:
- Po ukončení stavebných prác odviesť z miesta stavby prebytočný stavebný materiál
a stavebný odpad a vykonať technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia
(vyčistiť, urovnať, narušený povrch podľa potreby osiať trávnymi zmesami pôvodných
druhov). Prebytočnú zeminu z výkopu uložiť na riadenú skládku alebo použiť pre potreby
obce.
- Prípadný nevyhnutný výrub riešiť v zmysle §-u 47 ods. 3 a §-u 48 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. (vyžaduje sa súhlas obce).
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Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia, úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš
uvedené vo vyjadrení pod č. A/2013/00792-02 zo dňa 8.4.2013:
- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých
recyklovateľných druhov odpadov /napr. 170201/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby,
prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužiteľných
odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z.
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov
uložením na vyhovujúcej skládke.
- Využiteľné stavebné odpady /napr. 170904 – zmiešané odpady zo stavieb/ je pôvodca
povinný ponúknuť na zhodnotenie mobilnému zariadeniu na zhodnocovanie stavebných
odpadov, ktoré prevádzkujú oprávnené organizácie /napr. ISO spol. s r.o., Lipt. Mikuláš –
drvením/. Pokiaľ nebude možné 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 Obvodného úradu životného prostredia, úsek ŠVS, Liptovský Mikuláš
uvedené vo vyjadrení pod č. 2013/00822-002/Vr zo dňa 04.04.2013:
Objekty: Rozšírenie verejnej kanalizácie a Rozšírenie verejného vodovodu podliehajú
vodoprávnemu povoleniu.
K stavbe sa vyjadrili :

Slovak Telekom, a.s., Bratislava vyjadrením č. 13-36366534-LM zo dňa 5.9.2013, Obec
Liptovský Peter záväzným stanoviskom pod č. 262/2013 zo dňa 13.05.2013, OÚ Lipt. Mikuláš,
odbor ŽP, úsek ŠVS vyjadrením č. 2013/00822-002/Vr zo dňa 04.04.2013, úsek ŠSOPaK
vyjadrením pod č. A 2013/00791-002-VIT zo dňa 09.04.2013, úsek ŠSOH vyjadrením pod č.
A2013/00792-02 zo dňa 8.4.2013, úsek ŠSOO vyjadrením pod č. Ovzd.2013/00384-002 Kf zo
dňa 20.02.2013, SSE-Distribúcia, a.s. Žilina vyjadrením č. P21402012100079 zo dňa
03.04.2013, LVS, a.s., L. Mikuláš vyjadrením č.1074/2013/Ing. Še zo dňa 26.3.2013, SPPdistribúcia, a.s., Bratislava vyjadrením č. AŠ/375/2013 zo dňa 25.3.2013, Okresné riaditeľstvo
PZ – ODI, Lipt. Mikuláš vyjadrením pod č. ORPZ-LM-ODI-131-029/2013 zo dňa 12.03.2013,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lipt. Mikuláši vyjadrením pod č.
ORHZ-LM1-644/2013 zo dňa 16.09.2013, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný
odbor, rozhodnutím pod č. OÚ-LM-PLO-2013/00131-3-SVA zo dňa 11.11.2013, TÜV SÜD
Slovakia s.r.o., Banská Bystrica
odborným stanoviskom
pod evidenčným číslom
0471/30/13/AW/IS/G zo dňa 08.03.2013, ELTODO EG, a.s., Bratislava vyjadrením pod č.
091012/3500/Mi zo dňa 12.10.2012, Energotel, a.s., Bratislava vyjadrením pod č. 109TÚ/2013/Št zo dňa 27.11.2013, Telefonica Slovakia, s.r.o., Bratislava vyjadrením zo dňa
21.11.2013, Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, COKR záväzným stanoviskom pod č. ObU-LMCO/2013/01676-005 zo dňa 20.03.2013, MO SR Bratislava, Detašované pracovisko B Bystrica
stanoviskom pod č. SAMaV-1394/2012-DpBB zo dňa 30.10.2012, Fibris, s.r.o., Liptovský
Hrádok vyjdrením zo dňa 05.9.2013, ORANGE, Slovensko a.s., B. Bystrica vyjadrením pod č.
BB-1419/2013 zo dňa 12.8.2013, SANET, združenie používateľov SADS,
Bratislava
vyjadrením zo dňa 17.10.2013.
13. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli prednesené.
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Odôvodnenie :
J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok podal dňa 23.10.2013
a doplnil dňa 30.10.2013 na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„IBV „Na Hlinách“ I. Etapa – Inžinierske siete“ líniová stavba v k. ú. Liptovský Peter na
parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C
3352/9, KN-C 3352/8, KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1.
Vlastníkom parciel č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C
2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8 k.ú. Liptovský Peter je stavebník J.M.H. s.r.o., M. Rázusa
454, Liptovský Hrádok, predložený výpis z listu vlastnícta č. 1675 zo dňa 25.10.2013.
Vlastníkom parciel č. KN-C 2928, KN-E 2006/1, KN-E 2015/1 k.ú. Liptovský Peter je Obec
Liptovský Peter, ktorá uzatvorila so stavebníkom J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, Liptovský
Hrádok dňa 21.10.2013 Nájomnú zmluvu a dňa 31.10.2013 Zmluvu o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy.
Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Liptovský Peter pod č.
SOcÚ 722/2012/2013 IP zo dňa 11.01.2013, právoplatnosť nadobudlo dňa 12.02.2013.
Stavebný úrad preskúmal žiadosť dňa 03.12.2013 pri ústnom konaní spojenom s ústnym
pojednávaním. 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 konaní účastníci
konania neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská dotknutých orgánov, obce a zainteresovaných
organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia. Stavebný úrad v
priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Predmetom tohto stavebného povolenia nie je objekt – Vonkajšie slaboprúdové rozvody,
nakoľko podľa ustanovenia § 56, odst. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku sa na ne nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, nakoľko bolo na ne
vydané územné rozhodnutie.
Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, schválenou
uznesením Obecného
zastupiteľstva v Lipt. 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.
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, stanovené v § 47 a 48 stavebného zákona, na navrhovanie a
uskutočňovanie stavieb.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
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. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 stavebného zákona právne záväzné pre právnych
nástupcov účastníkov konania.

12

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli
Obce Liptovský Peter po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným,
v mieste obvyklím spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov:
- položka 60, písmeno g) : 200,00 € .
Poučenie :
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto
rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žilina, odbor
výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina podaním na Obecnom úrade
v Liptovskom Petre. Právoplatné rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa Občianskeho
súdneho poriadku, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Bc. Anna Papajová
starostka obce

Doručuje sa :

J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok
Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, Bc. Anna Papajová – starostka obce, Lipt. Peter 100, 033
01 Liptovský Hrádok

HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš – projektant
Na vedomie :
FIBRIS, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok
Krajské riaditeľstvo PZ, odbor telek. a informatiky, ul. 9. mája č. 1, 974 86 B. Bystrica
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Michlovský, s.r.o., Zvolenská
cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP-distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
ELTODO EG, a.s., OZ Slovensko, organizačná zložka, Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava – detašované
pracovisko ČSA 7, 974 81 Banská Bystrica
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš
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SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69
Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Lipt. 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 Liptovský
Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41
Lipt. Mikuláš
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Okresné riaditeľstvo PZ-Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 L. Mikuláš
Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 01 Žilina
Vyhotovila : Ivana Paldanová, zamestnanec Spoločného obecného úradu so sídlom v L. Hrádku

Vyvesené dňa ............................................

Zvesené dňa ........................................
.......................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

14

15

