OBEC

LIKAVKA

034 95 Likavka 815
č. j.: OCU-S2022/00281-04/ES

ÚZEMNÉ

V Likavke: 02.08.2022

ROZHODNUTIE

Obec Likavka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 v spojení s § 119 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov a § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie posúdil predložený návrh doručený stavebnému úradu
dňa 04.07.2022 od navrhovateľa Mesto Ružomberok, Nám. Andreja Hlinku č. 1, 034 01
Ružomberok, IČO: 00 315 737 vo veci vydania územného rozhodnutia a po vykonanom
územnom konaní postupom podľa ustanovení § 35 až 38 stavebného zákona v spojení
s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len správny poriadok), zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a
vyjadrenia účastníkov konania a na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a ods.1 a 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva
pre navrhovateľa:
Mesto Ružomberok, Nám. Andreja Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 315 737,
zastúpené primátorom mesta MUDr. Igorom Čomborom, PhD.

rozhodnutie o umiestnení stavby
„Verejné osvetlenie – ul. Pri Váhu - Černová“
na pozemku parc. č.:
katastrálne územie:
druh stavby:
účel stavby:

KN-C 14208 (KN-E 40501/4)
Ružomberok č. 853801
inžinierska stavba
diaľkové a miestne rozvody elektriny

Druh, účel a popis územného rozhodnutia:
Podzemná inžinierska stavba trvalého charakteru.
Stavba sa nachádza mimo zastavané územie mesta Ružomberok, v mestskej časti Černová, na
ul. Pri Váhu, v katastrálnom území Ružomberok. Účelom stavby je inštalácia nového pouličného
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osvetlenia, kvôli zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, cyklistov a chodcov na miestnej
komunikácii – ul. Pri Váhu od otočky autobusov Stará Černová po reštauráciu Ranč pri ihrisku
v Černovej.
Objektová skladba: (v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
Stavebné objekty:
 SO 01 Verejné osvetlenie – ul. Pri Váhu - Černová
Druhy a parcelné čísla pozemkov podľa KN a spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- Ostatná plocha
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie:
- Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem boli uplatnené
v stanoviskách správcov inžinierskych sietí.
Polohové a výškové umiestnenie stavby:
- Navrhovaná stavba bude umiestnená mimo zastavaného územia mesta Ružomberok, v mestskej
časti Černová, na pozemku parc. č. KN-C 14208 (KN-E 40501/4) v katastrálnom území
Ružomberok – líniová stavba, podľa overenej projektovej dokumentácie pre vydanie územného
rozhodnutia, vypracovanej Mgr. A. Richardom Kalmárom, tak ako je to zakreslené v situačnom
výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Vlastníctvo k pozemku bolo
preukázané LV č. 21418, podľa ktorého je vlastníkom Slovenská republika, pod správou
Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Súhlasné stanovisko s navrhovanou stavbou vydal
Slovenský pozemkový fond Bratislava pod č. SPFS62350/2022/740/005, SPFZ032554/2022 zo
dňa 01.03.2022.
- Káblová trasa navrhovaného osvetlenia bude vedená vo vzdialenosti 0,6 m od okraja vozovky,
okraj stĺpov osvetlenia bude osadený 0,7 m od okraja vozovky. Navrhované osvetlenie bude
napojené z existujúceho verejného osvetlenia na ul. Pri Váhu, v dĺžke cca 400 m
Architektonické a urbanistické riešenie:
- Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Jedná sa o nevýrobnú
funkciu, nebudú vznikať žiadne odpady, ani odpadové vody.
Napojenie na komunikačnú sieť:
- Napojenie na komunikáciu nie je riešené, nakoľko sa jedná o podzemnú inžiniersku stavbu.
Prístup na miesto stavby bude z miestnej komunikácie ul. Pri Váhu – Černová.
Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:
- Križovanie, resp. súbehy s inžinierskymi sieťami budú riešené v zmysle priestorovej normy
STN 73 6005 a súvisiacich predpisov.
- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných
inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- Dodržať príslušné bezpečnostné predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác.
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Dodržať podmienky určené v súhlasnom stanovisku Slovenského pozemkového fondu
Bratislava k navrhovanej stavbe pod č. SPFS62350/2022/740/005, SPFZ032554/2022 zo dňa
01.03.2022 a to:
SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na
predmetnú stavbu podľa predloženej žiadosti a PD na pozemku SR za podmienok:
- stavebník bude mať na dotknutý pozemok SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia
zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne
v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka
vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom
k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah
vecného bremena väčší ako 200 m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena
a stanovisko SPF,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SR,
- po dokončení stavby bude pozemok SR daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť
využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemku SR, ktorými sa
podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie na
pozemku SR.
Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom,
na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SR previesť na žiadateľa,
zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SR.
Toto stanovisko SPF sa vydáva na žiadosť žiadateľa a platí 12 mesiacov od jeho vydania.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov
inžinierskych sietí:
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva,
vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2022/003866-002 zo dňa 25.03.2022
K predloženému projektu uvedenej stavby z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme
pripomienky.
- Pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na
nakladanie s odpadmi,
- vytvárať skládky odpadov je zakázané,
- ku kolaudácii stavby investor stavby preukáže, ako bolo s odpadmi naložené (faktúry, vážne
lístky, iné...)
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OURK-OSZP-2022/003862-002 zo dňa 25.03.2022
Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s realizovaním stavby podľa PD a s vydaním
územného rozhodnutia a stavebného povolenia za dodržania podmienok:
1. Prácami sa nesmú ohroziť podzemné vody!
2. Používať len mechanizmy a zariadenia v dobrom technickom stave.
3. Pri realizácii stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych
sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu.
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4. Pri realizácii stavby dodržať platnú legislatívu a STN!
5. Zmeny oproti predloženej projektovej dokumentácii, týkajúce sa vodnej legislatívy, bude
stavebník vopred konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny,
stanovisko č. OU-RK-OSZP-2022/003874-002 zo dňa 25.03.2022
Predmetná stavba je navrhovaná v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí
prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
Podmienky orgánu ochrany prírody:
- pri realizácii stavby nepoškodiť dreviny rastúce vedľa komunikácie na ulici Pri Váhu,
- na prípadný výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm (meraným vo výške 130 cm nad
zemou) a súvislých krovitých porastov s výmerou nad 20 m² je potrebný osobitný súhlas orgánu
ochrany prírody.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Liptovský Mikuláš, stanovisko č. 2022/00970-02/81
– Mgr. Ilčák zo dňa 24.03.2022
V záväznom stanovisku súhlasí s návrhom žiadateľa na územné konanie navrhovanej stavby.
SSD, a. s., Žilina, vyjadrenie č. 202203-UR-0070-1 zo dňa 14.04.2022
Predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k územnému konaniu:
1. Existencia EE zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite navrhovanej stavby sa
nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia
tretích osôb!
2. Všeobecné podmienky:
2.1 Toto vyjadrenuie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť
pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné
fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránku www.ssd.sk (sekcia
Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.
2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné 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, VN zemné káblové vedenie a NN zemné
káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme
dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na
každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné
vedenia tretích osôb.
2.4 V prípade 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.
2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, jako aj při
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem), týkajúce sa
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bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a
križovaní.
2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť
pôvododca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o
vytýčení podzemného elektrického vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena
aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite,
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0277/2022/Šk zo dňa 05.04.2022
S umiestnením navrhovanej stavby súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že jej
umiestnenie nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (Jozef Kvasnica, email:
jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej
doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať
stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
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Upozornenie:
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie
stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 5.4.2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je
povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., vyjadrenie č. 959/2022, spis 1406/2022 zo dňa
20.04.2022
V uvedenej lokalite podľa predloženého projektu sa verejný vodovod a verejná kanalizácia
v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. nenachádza.
Upozorňujeme na možnú existenciu kanalizačnej prípojky tretích osôb v danej lokalite (viď
priložená situácia z mapy GIS).
K uvedenému projektu pre územné rozhodnutie nemáme pripomienky.
Technické služby Ružomberok a. s., vyjadrenie č. 336/22 zo dňa 24.03.2022
Technické služby Ružomberok a. s. Vám ako správca miestnych komunikácií, verejnej zelene
a verejného osvetlenia v meste Ružomberok dáva nasledovné záväzné vyjadrenie:
S plánovanou investičnou akciou podľa predloženej situácie súhlasíme.
V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné vedenia v našej správe.
Pred zahájením výkopových prác je potrebné privolať pracovníka Technických služieb
Ružomberok a. s. na vytýčenie káblového rozvodu verejného osvetlenia.
CZT Ružomberok, s. r. o., stanovisko č. 01/CZT/2022/018 zo dňa 22.03.2022
V tesnej blízkosti a v mieste plánovanej realizácie projektu navrhovanej stavby sa priamo
nenachádzajú podzemné a ani nadzemné horúco-vodné rozvody, prevádzkované spoločnosťou
CZT Ružomberok, s. r. o.
Dovoľujeme si Vás len upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj iné podzemné
vedenia tretích strán, ktoré bude potrebné identifikovať a vytýčiť ešte pred zahájením samotnej
realizácie, prípadných výkopových a stavebných prác.
Spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o. pri dodržaní podmienok realizácie projektu v zmysle
súvisiacej a platnej legislatívy, k predmetnej investičnej akcii a k nej predloženej projektovej
dokumentácii nemá ďalšie pripomienky.
Mesto Ružomberok, Oddelenie technickej správy, stanovisko č. OTS-4704-2/2022-DZ zo dňa
28.06.2022
Správca MK a VO súhlasí s navrhovaným riešením v zmysle priloženej projektovej
dokumentácie.
Mesto Ružomberok, Cestný správny orgán, stanovisko č. OTS-3973-2/2022-PM zo dňa
11.05.2022
Mesto Ružomberok podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v
znení neskorších zmien a doplnkov, ako cestný správny orgán pre miestne a účelové
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komunikácie, súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na navrhovanú
stavbu s nasledovnými podmienkami:
- Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná spoločnosťou PROMEL, s. r. o.,
Komjatná č. 332, 034 96 Valaská Dubová (03/2021).
- Projektová dokumentácia rieši umiestnenie svietidiel verejného osvetlenia na krajnici miestnej
komunikácie (ďalej len MK) a taktiež elektrického kábla, napájajúceho verejné osvetlenie.
- Podmienky umiestnenia svietidiel ako aj uloženia elektrického kábla do telesa MK je nutné
odsúhlasiť so správcom MK. Stanovisko správcu MK je nutné doplniť do územného rozhodnutia
a stavebného povolenia.
- Ukladanie inžinierskych sietí do telesa MK je zvláštnym užívaním MK. Stavebník, pred
začatím výstavby v telese MK je povinný v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny
orgán o povolenie zvláštneho užívania MK.
Slovak Telekom, a. s., Bratislava, stanovisko č. 6612210304 zo dňa 29.03.2022
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde do styku v záujmovom území.
Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné podmienky
ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. 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.
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 sietí (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 sietí : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
7

podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
 Všeobecné podmienky ochrany SEK
 Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
Orange Slovensko a. s., Banská Bystrica, vyjadrenie č. BB-0969/2022 zo dňa 19.04.2022
V oblasti záujmového územia nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s.
K projektovej dokumentácii sa vyjadrili tieto dotknuté orgány:
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP; Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Liptovskom Mikuláši; SSD, a. s. Žilina; Vodárenská spoločnosť Ružomberok a. s.; SPP-D, a. s.
Bratislava; Slovak Telekom, a. s. Bratislava; Orange Slovensko a. s. Bratislava; Technické
služby Ružomberok, a. s.; CZT Ružomberok, s. r. o., Mesto Ružomberok OTS; Mesto
Ružomberok, Cestný správny orgán.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- V priebehu konania neboli vznesené námietky od účastníkov konania.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť
o stavebné povolenie.
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Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie
Navrhovateľ Mesto Ružomberok zastúpené MUDr. Igorom Čomborom, PhD. so sídlom Nám. A.
Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 315 737 podal dňa 04.07.2022 obci Likavka, ako
určenému stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Verejné
osvetlenie – ul. Pri Váhu - Černová“ na pozemku parc. č. KN-C 14208 (KN-E 40501/4)
v katastrálnom území Ružomberok. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.
Stavebný úrad po posúdení návrhu zo dňa 04.07.2022 oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného
zákona dňa 04.07.2022 začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a
dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie na deň 28.07.2022. Súčasne ich upozornil, že
svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne
nebude prihliadnuté. Rovnako boli účastníci konania upozornení, že podľa § 42 ods. 5
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný
úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné nahliadať do dokladov. V stanovenej lehote
ani na ústnom pojednávaní neboli správnemu orgánu doručené námietky od účastníkov konania.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predložený návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby v zmysle § 37 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými
orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad
preskúmal návrh predovšetkým z hľadiska očakávaných vplyvov na životné prostredie a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky,
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.)
boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.
č. 532/2002 Z. z.
Na základe týchto skutočností, výsledkov priebehu územného konania a posúdeného
predloženého návrhu, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia na obec Likavka, stavebný úrad, 034 95 Likavka č. 815.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Marián Javorka
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddeliteľnou prílohou územného
rozhodnutia.
Správny poplatok - navrhovateľ je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku, v zmysle § 4
ods.1, písm. a) zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom územného konania verejnou
vyhláškou (z dôvodu umiestnenia líniovej stavby - primerane podľa § 42 ods. 2 stavebného
zákona).
(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), v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie obdrží:
1. Obec Likavka – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :
Zverejnené dňa : ................... Ukončené dňa : ...............................................
2. Internetová stránka obce Likavka www.likavka.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :
Zverejnené dňa : ................... Ukončené dňa : ...............................................
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Rozhodnutie obdrží:
1. Mesto Ružomberok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :
Zverejnené dňa : ................... Ukončené dňa : ...............................................
2. Internetová stránka mesta Ružomberok www.ruzomberok.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :
Zverejnené dňa : ................... Ukončené dňa : ...............................................
Na vedomie:
Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Slovensko, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
SPP-D a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
CZT Ružomberok, a.s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
Technické služby Ružomberok a.s., Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
Mesto Ružomberok, OTS, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Mesto Ružomberok, cestný správny orgán, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Obec Likavka
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