Obec Svätý Kríž
Obecný úradě. 152, 032 11 Svätý Krfž
a
SP/2021/3901-3/TBo
MsÚ/ÚR
V Liptovskom Mikuláši: 29.06.2021
Číslo:
Navrhovateľ:
Stredoslovenská distribučná, a.s. Zilina, Pri Rajčiankc 2927/8, 010 47 Zilina, ICO:
36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Palúdzka, ICO: 44 736 339

—

Návrh na vydanic rozhodnutia o urniestnení stavby:
12822 Svätý Kríž Kral‘ovany Rozšírenic NNS, NNK líniová stavba
—

—

-

—

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčiankc 2927/8, 010 47
Zitina, ICO: 36 442 151v zastúpení EIJB, s.r.o. Prichradná 1690/30, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Palúdzka, ICO: 44 736 339 podal dňa 10.05.2021 na Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie
Rozšírenic NNS,
Svätý Kríž Kral‘ovany
územného rozhodnutia na stavbu „12822
NNK“ líniová stavba, ktorá samá nachádzaf na pozemkoch v kú. Svätý Kríž v intraviláne
obce. Uvedeným dňorn boto začaté konanie o umiestnení stavby.
117 zák. č. 50/1976 Zb.
Obec Svätý Kríž ako príslušný stavebný úrad podľa
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a 5 písm. „a“ zák. ě. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval návrh navrhovateľa s
účasrníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa * 36 stavebného zákona, posúdilo
37 a 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplarnené dotknutými
návrh podl‘a
orgánmi a vyhodnotilo námietky a vyjadrenia úěastníkov konania.
—

—

—

—

-

Na základe výsledkov tohto konania podľa 39 a 39a zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie

o

stavby

umicstnení

„12822 Svätý Kríž Kral‘ovany Rozšírcnic NNS, NNK“ liniová stavba, ktorá sa má
nachádzať na pozemkoch v k.ú. Svätý Kríž v intraviláne obce, tak ako je to zakrestené v
situačnotrl výkrese, ktorý tvorf neoddelitel‘nú prílohu tohto rozhodnutia.
—

—

-

—

Druh, účel predrnetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba

—

liniová stavba

Popis prcdmetu územného rozhodnutia:
Kral‘ovany
Svätý Kríž
Predmetom územného konania je stavba „12822
Rozšírenie NNS, NNK“ liniová stavba, ktorá sa má nachádzat‘ na pozemkoch v k.ú. SvAtý
Kríž v intraviláne obce.
Učelom stavby je rozšírenie NN rozvodov formou zemného kábla pre plánovanú
výstavbu rodinných domov.
—

-

—

—

Objektová skladba povoľovanej stavby:
12822 Svätý Kríž Kraľovany Rozšírcnic NNS, NNK Iíniová stavba
MN zenmé vedenie káblom (N)AYY-J 3x240+120 SMJSM trasa cca 130 m
istiace skrine: 1 —VRIS 2, 1-PRIS 5.1, 2-PRIS 6.1, 3-PRIS 9
—

—

-

—

-

—

-

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Tomáš Slotka
Podmienky na umiestncnie stavby, požiadavky na obsah yrojektovcj dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:
1. V d‘alšom stupni PD riešiť:
Je potrebné zabezpeěif vytýčenie všetkých inžinierskych sjetí nachádzajúcich sa v mieste
navrhovanej stavby a zakreslíť ich do projektovej dokumentácie predloženej pre vydanie
stavebného povolenia.
Je potrebné zapracovaf požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie na
d‘alší stupeň (projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia).
Je potrebné vypracovaf projekt organizácie výstavby

—

—

—

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického
riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové
umiestnenie stavby:
stavba bude umiestnená na pozemkoch v intraviláne obce Svätý Kríž
—

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od
susedných stavieb, výška stavby:
podl‘a zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia
o umiestnení stavby

—

3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostrcdie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH:
1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Ku kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdat‘ en oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva. Na
staveniskuje potrebné vyčleníť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a
zabezpečit‘ ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad prípadne mým vhodným spósobom,
ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážat‘.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK:
Pri realizácii stavby volit‘ mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s ciel‘om
predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie
Pri nutnosti výrubu drevín postupovaf v zmysle platných právnych predpisov (zákon NR
SR č.54312002 Z.z.
47, 48).
Stavbu realizovat‘ tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu povrchových a
podzemných vód.
Nerozširovať záber plóch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymecizený v
predloženej žiadosti ato vrátane koordinácie prejazdu mechanizmov
Nevytvárat‘ depónia výkopovej zeminy v kraj me
-

-

-

-

-

-
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-

-

Plochy narušené stavebnou činnosťou zrekultivovať. Pri zatrávnení použiť len miestrie
druhy tráva bylín
So vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladat‘ v
zmysle zákona č. 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V
prípade, že na ploche sa pri výstavbe (resp. počas nej) zaeviduje výskyt inváznych druhov
rastlin (napr. Solidago canadensis, Impatiens gladulifera, Falopia japonica) a i., s takou
zeminou nakladat‘ ako so stavebným odpadom a zneškodnif ju na skládke odpadu z
důvodu ochrany územia pred šírením nepóvodných inváznych rastlín ( 14 ods. I písm.
g)).. Upozornenie pre stavebníka! Pri terénnych úpravách sa smie používat‘ len původná
zemina, Navážanie zeminy z mých lokalítje neprípustné.

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk mesta, dotknutých orgánov a vlastníkov sjetí a
zariadení technického vybavenia na napojenie na ticto siete:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. pod Č. 9072/2020/PŠ zo dňa 14.12.2020:
I. Navrhované podzemné MN vedenie podl‘a projektu križuje potrubie verejného vodovodu a
svojou časfou s ním vedie v súbehu.
2. Situáeiu so zakreslením potrubí v prevádzke LVS, a. s., zasielame v prílohe. Zakreslenie
trasy v situácii je orientačné. Trasu potrubia je potrebné vytýčiť na základe predloženej
objednávky (Ing. Janík, 0917 503 364). Upozorňujeme, že v oblasti plánovanej stavby
prebieha aj výstavba verejného vodovodu mého investora, ktorý nie je v situácii
zakreslený.
3. Križovanie potrubí verejného vodovodu žiadame realizovat‘ v zmysle STN. Navrhované
podzemné MN vedenie musí byť umiestnené mimo pásma ochrany verejného vodovodu,
ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho půdorysného okraja potrubia na obidve
strany.
4. V prípade, že pri realizácii dójde k poruchám na potrubiach verejného vodovodu, žiadarne
ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné
poruchy budú odstránené na náklady investora.
5. Ku kontrole prác pred zásypom podzemného MN vedenia žiadame prizvat‘ zástupcu našej
spoločnosti (p. Kováč, 0905 850 726).
6. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare t.dgn (čitateľné
pre prostredie MicroStation).
7. Platnost‘ tohto vyjadreniaje do 14.12.2022.
Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612107516 zo dňa 24.10.2019:
Dójde do styku so siefami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a.s. alalebo DKM SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitet‘nou súčast‘ou tohto
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochrwmým pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržat‘ ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

—

—
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3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil. že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadost‘ je v kolízii so SEK Slovak Telekom, as. alalebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjeti (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnost‘ Slovák Telekom,
as. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
4. V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sado
projektu stavby musí zakresliť priebch všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle *66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavriet‘ dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dothutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné prcložit‘ zrealizovať
prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadatel‘a, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí Rgurovat‘
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLO\AKIA, s.r.o. o zákaze
zriad‘ovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V pripade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzeniná telekomunikačná sief, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIOl SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit‘ nadzemnú siet‘
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa 68 zákona č. 351/201 1Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnost‘ou z akýchkoľvek
dóvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost‘, je povinný
zastavit‘ zemné práce a požiadat‘ o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadat‘ o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhl‘adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa můžu nachádzat‘ zariadenia
mých prevádzkovateFov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týrnto upozorňujeme žiadateľa na povinnosf vyžiadat‘ si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovatel‘ov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom as. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez
intemetovú aplikáciu na stránke: https ://www.telekom.sklvyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržaf pri svoje] činnosti aj Všeobecné podrnienky ochrany SEK, ktoré tvoria
prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadatel‘ může vyjadrenie použit‘ iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímat‘
abebo využívať bez súhbasu spoločnosti Sbovak Telekom, as.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nelinutel‘nost‘ na
verejnú elektronickú komunikačnú sief úložným vedením, je porrebné do projektu pre
úzenmé rozbodnutie doplnit‘ aj tebekonuinikačnú prípojku.
14. Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnost‘ poskytnutých dát, Poskytnutic dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadaf o vytýčenie.
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Všeobecné podmíenky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolizii so SEK
Slovak Telekom,a.s. aJalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sjetí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekorn,a.s.
povinný zabezpečif:
• Ochranu alebo preloženie sjetí v zmysle konkrérnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby preniiestrenia
telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prfpade potreby premiestnenia
telekornunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat‘ práce súvisiace s preloženim sletí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:Ing. Rastislav Rusňák,
te1etandemŮmai1.t-com.sk, 0911775186
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa může nachádzat‘ viac zariadení (káble, potrubia) s
různou funkčnost‘ou.
2. Pri akýchkol‘vek prácach, ktorými můžu byt‘ obrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadatel‘ povinný vykonat‘ všetky obj ektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat‘ zemné práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boIi na
jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenja 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. blbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol‘vek 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
0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnýnň sondami (z důvodu, že spoločnost
Slovak Telekom. a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vcdomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížit‘ krytie tel.
káblov je toto možné vykonat‘ len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sjet‘ SI) je
potrebné si podaf žiadost‘ o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržat‘ platné predpisy podl‘a SIN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
5. Ďaišie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom
chránených záujmov účastníkov konania neboli uplatnené
-
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K návrhu na vydanic úzcmného rozhodnutia sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva pod. č. OU—LM—OSZP—2020/0 13541-002 zo dňa
11. 12 .2020
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č.
OU—LM-—OSZP---2021/001301 -004 zo dňa 04.02.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod. č. OU—LM—OSZP—2020/013528-002 zo dňa 11.12.2020
Liptovská vodárenská spoločnosf, a.s. pod Č. 9072/2020/Pš zo dňa 14.12.2020
Stredoslovenská distribučná, a.s., pod č. 7103130-21-A-0018 zo dňa 08.02.2021
Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612107516 zo dňa 24.10.2019
02 Slovakia s.r.o. Zo dňa 05.11.2020
UPC Broadband Slovakia ZO dňa 24.11.2020
MICHLOVSKY, spol. s.r.o. pod č. BB-0405/2021 ZO dňa 19.02.202 1
SPP a.s. pod č. TD/EX/5788/2020IKa ZO dňa 02.11.2020
Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované
pracovisko Stred pod č. ASMdpS-1-1527/2020 zo dňa 11.12.2020
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchraimého Zboru v Liptovskom Mikuláši pod Č.
ORHZ-LM2-2020/000817-001 Zo dňa 28.12.2020
Obec Svätý Kríž pod č. 371/2021 ZO dňa 15.03,2021

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6. Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle
40 ods. 1 stavebného Zákona tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadost‘ o
jeho predlženie podľa 40 ods. 3 stavebného Zákona.
Uzemné rozhodnutie je v zmysle
40 ods. 4 stavebného Zákona ZáväZné aj pre
právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené
-

Odóvodnenic:
Navrhovateľ Stredoslovenská distribuČná, a.s. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priebradná 1690/30, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Palúdzka, ICO: 44 736 339 podal dňa 10.05.2021 na Spoločný obecný úrad
úZenlného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie
územného rozhodnutia na stavbu „12822 Svätý Kríž Kraľovany RoZšírenie NNS, N}JK“
liniová stavba, ktorá sa má nachádzat‘ na poZemkoch v k.ú. Svätý Kríž v intraviláne obce.
Uvedeným dňom bob Začaté konanie o umiestnení stavby.
Stavebný úrad v uskutočnenom úzeninom konaní preskúmal predložený návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v
37 stavebného Zákona v mení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
Zákonov, prejednal ju s úČastníkmi konania a dotknutými orgánmi a Zistil, že umiestnením
stavby nic sú ohozené Záujmy spobočnosti ani neprimerane obrnedZené, či ohozené práva
a oprávnené Záujmy úČastníkov konania, Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v
43d a 43e stavebného Zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášku 532/2002 Z. Z.
a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Dňa 28.05.2021 stavebný úrad formou verejnej vyhlášky omámil Začatie úZemného
konania a nariadil ústne pojednávanie a miestne zisfovanie dňa 24.06.2021.
—

—

—

-

6

—

Po doložení všetkých požadovaných súhlasov majiteľov stavbou dotknutých pozemkov
a stanovísk zo strany zástupcu navrhovateľa, stavebný úrad v predmetnej veci vydal
rozhodnutie. Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a obce boli Zahrnuté do podmienok
rozhodnutia.
Umiestnenie stavby nie je v rozpore so záujmami obce Svätý Kríž a takisto
s rozvojovými aktivitami obce. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. Č. 532/2002 Z.z.
Vlastníctvo:
výpisy z listov vlastníctva Č. 1050, 1544 v kú. Svätý Kríž overené na portáli
OVERSI.GOV.SK
holi predožené súhlasné stanoviská k realizácii stavby od všetkých majiteľov dotknutých
pozemkov podľa výpisov z listu vlastníctva Č. 1544 v k.ú. Svätý Kríž
-

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/l 995 Zb. v znenf neskorších predpisov
položka 59 písm. „a“ ods. 2 v hodnote 100,— Eur
-

Poučenie:
Podl‘a *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 Svätý Kríž prostredníctvom Spoločného obecného
úradu úzenmého rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský
Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zitina, odbor výstavby a bytovej politiky,
VysokoškoMkov Č. 8556/33B, 010 08 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho
súdneho poriadku
‚

I/J

/
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usanMatejka I
starosta obce Svätý Iíž

Frfloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha situaČného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s
podmienkami územného rozhodnutia.
Doručuje sa
vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje
formou verejnej vyhlášky

—

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a * 42 ods. 2 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byť vnesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svätý
Kríž. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené
aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači
alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
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Na vedomie
Stredostovenská distribučná, as. Zitina, Fn Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina, fCO:
36442 151 v zast. EUB, s.r.o. Pniehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Palúdzka,
IČO: 44736 339
Stredoslovenská distribučná as. Žilina, Fn Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
Obec Svätý Kríž, Č. 152, 032 11 Svatý Kríž
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH, SVS, SSOPaK
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
LVS as., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
—

—

—

—

—

—

—

Vyvesené dňa

Zvesené dňw

Oziárnené mým spósobom (webové sídlo)

dňa
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LEGENDA:

14

-

Námrazova objast: Ni
Vonkajsie vphyy
AB3, Ad, AOl, AH2, Aki, ALI, AMI, AQI, BB2, Bdi

- samochnnyn, odpojenini napajania

V normainej prevadzke - izoiovanim zivych Cash,
krytmi, umjestnenjm mjmo dosahu

Rn poruche

\ý

.7

—
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EX(ST NADZEMNE NN VEDENIE
NOVEPODZMNENNVEDENIE
NOVE OCHRANNE PASMO
MIESTNp, KOMUNIKACIA
VODARNE INFORMATIVNE
TELEKOM INFORMATIVNE NEZAM. PRIEBEH
EXST. NN S‘rLP BETONOVY
NOVA SKRINA VRIS
NOVA SKRINA PRJS
EXIST. ER
NOVE UZEMNENIE
REZANIE CEZ CESTU

Rozvodna sjel: 3+PEN, 230/400, 50 Hz - rN-C
Ochrana pred urazorn elektnckym prudom:

—

—
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Stredoslovenska distribucna, as., Rn Rajcjanke 2928/7, 01047 Ziiina

Ing. Michal Borsik

Ing. Peter Kubou
KONTROLOVAL

Ing. Tomas Slotka
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5001 - NN podzemne vedenie

12822 Svaly Kniz Kraiovany - Rozsirenje NMS.NNK

STAVBA

STAVEBNIK

energia usporne a bezpecne

0 eub,s.r.o.
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