Obec Podtureň
Hlavná č. 164, 033 01 Podtureň
- stavebný úrad Číslo : SOcÚ /PO – 1923/2012
Vybavuje Ing.Urbanová

Podtureň 15.8.2012

Vec: SPP – Distribúcia a.s.Bratislava , IČO 35 910 739 , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
v spnomocnenom zastúpení MT ENGINEERING, s.r.o Dolná Trnovská 550/1 , 010 01 Žilina
- návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO –
Liptovský Hrádok “ umiestnenej na pozemku parc.č. E KN 240/1, 290/5,290/7, 290/8,
290/9,537/2,290/4 v k.ú Podtureň – stanica katódovej ochrany a v k.ú Lipt.Hrádok – galvanické
oddelenie odberateľov a odstránenie galvanických spojení, odizolovanie premostenní, prepájacie a
meracie objekty – líniová stavba.

ROZHODNUTIE
(verejná vyhláška)

Obec Podtureň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č. 50/1976 zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, §5 odst.1 písm.a
zák č.608/2003 Z.z.o štátnej sráve pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie , v
zastúpení starostom obce ako správnym ogánom podľa §13 odst. 5 zíkona č. 369/90 Zb.o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ,vo veci podanej žiadosti stavebníka SPP – Distribúcia
a.s.Bratislava , IČO 35 910 739 , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v spnomocnenom
zastúpení MT ENGINEERING, s.r.o Dolná Trnovská 550/1 , 010 01 Žilina na vydanie
územného rozhodnutia na stavbu „ APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO – Liptovský Hrádok „
v k.ú . Podtureň parc.č.240/1, 290/5,290/7, 290/8, 290/9,537/2,290/4 k.ú Podtureň – stanica
katódovej ochrany a v k.ú Lipt.Hrádok – galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie
galvanických spojení, odizolovanie premostenní, prepájacie a meracie objekty – líniová stavba v
územnom konaní na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 39 a 39a zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
rozhodol takto:
Podľa §39a odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov v spojení s §4 vyhl.č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona sa vydáva toto
rozhodnutie o umiestnení stavby.
Stavba „APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO – Liptovský Hrádok „ bude umiestnená na
pozemku parc.č. E KN 240/1, 290/5,290/7, 290/8, 290/9,537/2,290/4 v k.ú Podtureň – stanica
katódovej ochrany a v k.ú Lipt.Hrádok – galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie
galvanických spojení, odizolovanie premostenní, prepájacie a meracie objekty – líniová stavba.

Druh stavby : inžinierska stavba.
Popis stavby:
Rieši umiestnenie aktívnej protikoróznej ochrany miestnych plynovodov katódovou ochranou
.Táto ochrana bude zabezpečená vybudovaním novej stanice katódovej ochrany a galvanickým
oddelením spotrebiteľov.
Objektová sústava :
PS 01 SKAO s monitoringom a diaľkovým prenosom
SO 01 Stavebná časť SKAO Borová Sihoť
SO 02 NN el. prípojka pre SKAO Borová Sihoť
SO 03 Galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie galv. spojení v meste Lipt.Hrádok
SO 04 Odizolovanie premostení v meste L.Hrádok
SO 05 Prepájacie a meracie objekty v meste Lipt.Hrádok
SO 06 Komplexné skúšky
SO 07 Súvisiace činnosti
Spôsob využívania pozemkov:Na pozemky parc.č. EKN 290/5,290/7,290/8,209/9 bolo vydané
Obvodným pozemkovým úradom L.Mikuláš stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy kratšej
ako jeden rok pod č. ObPÚ 2011/00374-3/LS 23.8.2011.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
a) polohopisné a výškové umiestnenie stavby:
Stanica katódovej ochrany NES SZKS 20 40/400 M v.10 s monitorovacím zariadením a
uzemnením umiestnená na pozemkoch EKN 240/1, 290/5,290/7, 290/8, 290/9,537/2,290/4 podľa
zakreslenia v kópii z pozemkovej mapy. Uzemnenie pozostáva z 24 ks ferosilitových anód , ktoré
budú umiestnené vo výkope 0,8 m x 2,0m x0,6 m (šxhxd) .
NN elektrická prípojka NAVY -J 4x25 mm2 umiestnená na pozemku EKN 537/2 bude v dĺžke
200m napojená na existkúcu trafostanicu REP2 s ukončením pri pilierovom kiosku NES SZKS 20
s monitoringom a meracou sondon. Pokračovať bude v pozemku EKN 537/2 ,EKN 240/1,290/4 v
dĺžke 270 m do objektu stanice katódovej ochrany v dimenzii CYKY -O 4X16 mm2 umiestnenej na
pozemku EKN 290/4 pri jej výchonej hranici s pozemkom parc.č. 478/20.
b)architektincké a urbanistické : sa nevyždujú , nakoľko stavby sú v zemi alebo v uzatvorených
prvkoch sériovo vyrábaných a certifikovaných.
c)napojenie na komunikačnú sieť: prístup k pozemku parc.č. 537/2 je z miestnej komunikácie na
Borovú sihoť. Z pozemku parc.č. 537/2 je prístup k pozemkom 290/4 a ďaľšie. Prístup pre
realizáciu ostatných objektov je z verejných priestranstiev.
d) napojenei na rozvodné siete: nevyžaduje sa iné okrem použitia trafostanice na pozemku parc.č.
290/4 z ktorej bude vývod el.prípojky .
e) požiadavky z chránených území alebo ochranných pásiem:
pri súbehu a križovaní s inými podzemnými vedeniami budú dodržan STN 73 6005,STN 34 1100.
f) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť vypracovaná v súlade so STN,
stavebným zákonom , vyhl.č. 453/2000 Z.z.,zákonom a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi
predpismi so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov. Križovanie sietí a prípojok musí byť
realizované v zmysle platných STN noriem .
h) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
Okresné riaditeľstvo PZ ,Okresný dopravný inšpektorát L.Mikuláš-je potrebné pred zahájením
stavebných prác informovať ODU ORPZ L.Mikuláš , je potrebné spracovať projekt dočasného
dopravného značenia a predložiť ho na schválenie.
Obvodný úrad L.MIkuláš.úsek ŠOOH :- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o

vyhovujúcom zneškodnení alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.
Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných
druhov odpadov, 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 Vyhl.č.
283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších
doplnkov.Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení , alebo
využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.
Obvodný pozemkový úrad Lip.Mikuláš:
Poľnohospodársku pôdu odňať len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia podľa schváleného
projektu stavby , aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých
pozemkocha k zhoršeniu prirodzených vlastností priľahlej poľnohospodárskej pôdy.
Pri zemných prácach oddelene manipulovať s kultúrnou vrstvou pôdy od ostatnej pôdy a túto
použiť na spätné zahumusovania.Skrytý humusovity horizont pôdyaž do doby jeho použitia uložiť
na pozemku parc.č. CKN 478/1 a ošetrovať ho tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a
odcudzeniu.
PP uviesť do pôvodného stavu do konca septembra 2012.Dodržať spracovanú bilanciu skrývky
humusovitého horizontu PP pre zábery kratšie jako jeden rok na predmetnú stavbu.
Vstup na PP a začatie výstavby dohodnúť s vlastníkmi a užívateľmi pôdy.
Ohlásiť tunajšiemu úradu ukončenie použitia PP , trátane uvedenia do pôvodného stavu.
V prípade že by při realizácii bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP po dobu dlhšiu ako jeden rok
je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie podľa §17 zákona.
V prípade poškodenia prišahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora stavby.
Slovenská správa ciest
Prácami nesmie dôjsť k znečisteniu cesty 1/18 ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti premávky
na nej. V prípade znečistenia vozovky je potrebné okamžite zabezpečiť jeje očistenie. Prácami
nesmie dôjsť k poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/18 a jej prslušenstva.
Krajský úrad pre CK aPK Žilina:
- rešpektovač ustanovenia §18 zák.č. 135/1961 Zb.a §20 vyhl.č. 35/1984 Zb.
- v prípade zásahu do cestného telesa iným než obvyklým spôsobom je potrebné podať žiadosť na
tunajší správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie
- pri obmedzení cestnej premávky počas stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie
povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán
- dodržať stanovisko majetkového správcu dotknutej pozemnej komunikácie.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Pri súbehu inžinierských sietí s miestnými vodnými tokmi požadujeme rešpektovať ochranné
pásmo toku v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách §46odst.2.
T COM Bratislava :
- na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie, pred realizáciou vytýčiť
podzemné siete ST a.s. DOK a DK.
GMAIL Liptovský Mikuláš.
Na ulici F.Kráľa osadiť jeden prepojovací bod.
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. L.Mikuláš.
žiadame dodržať vzdialenosť min 50 až 100 m projektovaného anódového uzemnenia od oceľ.

porubia vodovodu DN 500
vybudovať prepojovacie objekty s meracou sondou MS 110 v tesnom súbehu resp. krožovaní
miestnych plynovodv s oceľ. vodovod.potrubím, upresniť spoločne tieto miesta.
SSE-D a.s Žilina .
V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné káblové vedenia NN podperné body nadzemného
vedenia VN s práve SS-D a.s.
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zák.č. 656/2004
Z.z. a príslušných STN .Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich
podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy .
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D a.s. Vám na základe objednávky
vytýči pracovník SSE-D a.s..
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE.a.s.musí realizátor prizvať
zástupcu SSE – D a.s. Z príslušnej oblastnej kancelárie na kontrolu zariadenia , čo potvrdia zápisom
do stavebného denníka , prípadne na kópiu tohoto vyjadrenia.
V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám buide vydané po predložení zápisu z kontroly
zariadenia v majektu SSE-D a.s.Źilina.
Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov , noriem STN a predpisov .
Obvodný úrad životného prostredia ,úsek ŠSOPaK Lipt.Mikuláš
Po unkončení satvebných prác odviesť z miesra stavby prebytočný stavebný materiál a stavebný
odpad a vykonať technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územmia. Prebytočnú zeminu z
výkopu uložoť na riadenú skládku alebo použiť pre potreby obce.
Prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zysle §-47 odst.3 a §48 zákona č. č.543/2002/ Zb. O
ochrane prírody a krajiny vznp.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:počas konania bola prednesená pripomienka
účastníka konania Rudolfa Piovarčiho Lúčky č. 541, ktorý požaduje k vydaniu stavebného konania
uzavrieť k pozemku p.č. 290/4 vzmluvný vzťah,ktorej sa vyhovuje.
Odôvodnenie
Dňa 16.7.2012 podal stavebník SPP – Distribúcia a.s.Bratislava , IČO 35 910 739 , Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava v spnomocnenom zastúpení MT ENGINEERING, s.r.o Dolná
Trnovská 550/1 , 010 01 Žilina - návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „APKO
MSRC Sever r. 2009 SKAO – Liptovský Hrádok “ umiestnenej na pozemku parc.č. E KN 240/1,
290/5,290/7, 290/8, 290/9,537/2,290/4 v k.ú Podtureň – stanica katódovej ochrany a v k.ú
Lipt.Hrádok – galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie galvanických spojení, odizolovanie
premostenní, prepájacie a meracie objakty – líniová stavba.
Stavebný úrad oznámil podľa §36 odst.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou dňa 19.7.2012
začatie územného konania , ktoré sa uskutočnilo dňa 10.8.2012.
V konaní predložil Rudolf Piovarči Lúčky č. 541, požiadavku k vydaniu stavebného konania
uzavrieť k pozemku p.č. 290/4 zmluvný vzťah. Požiadavke sa vyhovuje .Zmluvný vzťah bude
uzatvorený medzi účastníkom konania a stavebníkom v súlade s ustanoveniami §10 zákona č.
656/2004 Z.z. o energetike .
K stavbe sa vyjadrili a podmienky boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do tohto rozhodnutia:

Okresné riaditeľstvo HaZZ L.Mikuláš dńa 5.5.2009 pod č. 148/09,Okresné riaditeľstvo PZ ODI
L.Mikuláš dňa 2.6.2009 pod č. ORP -129-37/ODI ,Ministerstvo obrany SR listom č. 130/09 z
6.5.2009, Obvodný pozemkový úrad L.Mikuláš vyjadrením č. ObPÚ 09/00486-3/LS z 25.6.2009 a
stanoviskom z 23.8.2011 pod č. ObPÚ 2011/00374-3/LS ,Žilinský samosprávny kraj z 11.5.2009
pod č. 4309/2009/OD -002 ,Slovenská správa ciest Źilina dňa 7.5.2006 pod č. 16420/6470/2009,
Krajský úrad pre CDaPK Žilina dňa 10.6.2009 pod č. 2009/01028-004, a č. 2009/01028 z
28.5.2009, Obvodný úrad L.Mikuláš odbor CO a KR dňa 24.7.2012 pod č.ObU-LMCO/2012/05582-002 2, Slovenský vodohospodársky podnik š.o. ,Správa povodia Váhu
Ružomberok dńa 18.5.2009 pod č. 13432/2009, UPC Bratislava pod č. UPC/094/2009/BG z
11.5.2009, T Mobile a.s. z 13.5.2009 pod č. T/2009-4156, Orange Slovensko a.s. 13.5.2009 pod č.
BB-0997/2009, T COM z 18.6.2009 pod č. 847509LM, Gmail L.Mikuláš zo dňa 12.8.2009,
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s L.Mikuláš
vyjadrením č. 1237/2009 /Ing. Hc z
22.5.2009,Obvodný úrad životného prostredia L.Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva vyjadrením č. A/209/01124-04 z 28.5.2009 , úsek ŚSOPaK zo dňa 26.3.2010 pod č. a
2010/00783-002-AK,SSE-D a.s Žilina vyjadrením č. P 2990200950170 z 3.7.2009, a vyjadrením z
12.8.2009, Obec Podtureň dňa 28.5.2009 pod č. 1254/2009,Mesto Liptovský Hrádok dňa 4.5.2009
pod č. Výst. 555/2009 MA, SPP-D a.s .Žilina dńa 14.10.2009 pod č. 166/CPKOaEZ-VYJ/2009.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §37 stavebného zákona.Bolo
zistené , že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani primerane
obmedzené , či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Územné rozhodnutie platí tri roky odo dňa ,keď nadobudlo právoplatnosť ,nestráca však
planosť , pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť na stavebné povolenie.
Rozhodnutie je v zmysle §40 odst. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov bol zaplatený
vo výške 16,50 € Sk.
P o u č e n i e:
Podľa §54 zákona č.71/ 1976 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Krajský stavebný úrad Žilina, podaním na Obec Podtureň.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom ,návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je
možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Marián Vojtík
starosta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 odst.2 zákona č.
71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za doručenie sa považuje 15 deň vyvesenia
a zverejnenia oznámenia.

Vyvesené dňa :.......................................

Zvesené dňa:.............................

Doručuje sa:
MT ENGINEERING, s.r.o Dolná Trnovská 550/1 , 010 01 Žilina
Rudolf Piovarči Lúčky Kúpele č. 541
Ingrid Jančulová Račianska 33 Bratislava
Vladimíra Laurenčíková Mlynarovičova 5 Bratislava
Božena Kováčová Kopčianska 3756/8 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova36, 817 15 Bratislava
Obec Podtureň , starosta obce Marián Vojtík
Mesto Liptovský Hrádok, Branislav Tréger , primátor mesta
Vlastníkom pozemkov podľa listu vlastníctva č. 388 a 496, vlastníkom podľa majetkovej podstata
l.č. 241,234,439 pre k.ú Podtureňdoručuje sa verejnou vyhláškou.
Na vedomie:
SPP -distribúcia a.s. Prevádzka, Žilina
SPP- distribúcia a.s. CPKOaEZ Košice
Obvodný úrad životného prostredia Lipt.Mikuláš ,Vrbická 1993
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
- úsek štátnej ochrany prírody
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lipt.Mikuláš, Śtúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Závodská cesta 26/2946 Žilina
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš
Stredoslovenská energetika a.s. ul.Republiky č. 5, 010 01 Źilina
Obvodný pozemkový úrad Kollárova č. 2, 031 01 Lipt.Mikuláš
Okresné riaditeľstvo HaZZ Lipt.Mikuláš,Nám . Osloboditeľov č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo policajtného zboru ,ODI 031 01 L.Mikuláš
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Správa povodia Váhu Ružomberok,J.Jamčeka č. 36
UPC Slovakia broadband a.s. ,Śevčenkova 36 , 850 00 Bratislava 5
Orange Slovensko s.r.o. UC2,Zvolenská cesta 21 , 974 05 Banská Bystrica
Slovak Telecom Karadižova 10, 825 13 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR,Krajské riaditeľstvo PZ , odbor elektrokomunikácií a inf.
Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR ,Správa nehnuteľného majetku a výstavby Československej armády č. 7,
975 05 Banská Bystrica
Obvodný úrad ,odbor CO Námestie osloboditeľov 1, 031 01 L.Mikuláš
Slovenská správa ciest Žilina,M.Rázusa 104/a 010 01 Žilina
Krajský úrad pre cestnú dopravu a PK ,Predmestská 1613, 01195 Žilina
Žilinský samospraávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 010 01 Žilina

