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OBEC   NIŽNÁ  BOCA
Spoločný obecný úrad

územného rozhodovania a stavebného poriadku
MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Číslo : SOcÚ 222/2017/2018 AR                                V  Liptovskom Hrádku dňa  14.11.2018
           

                                                       

Vec : SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská č.28, Bratislava 817 62   

- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 
_F_F2BTS_LM_NOB_Nižná Boca“ -  “ na pozemku parc.č. KN-E – líniová stavba / KN 
E 2008/2,2008/1,2047/, KN C 2010,2008/1,2046,2047/3   v k.ú. obce Nižná Boca..  

                                                    
ROZHODNUTIE
/ Verejná vyhláška/

 

     SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská č.28, Bratislava 817 62   v zastúpení 
Telekomunik s.r.o., Klimkovičová 12, 040 11 Košice v zastúpení Vojtech Zajac, Za Traťou 
606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš /ďalej len navrhovateľ/  podal dňa 13.07.2017  doplnené 
dňa 20.10.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná 
prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Nižná Boca“ -  “ na pozemku parc.č. KN-E – líniová 
stavba / KN E 2008/2,2008/1,2047/, KN C 2010,2008/1,2046,2047/3   v k.ú. obce Nižná 
Boca.  

Popis stavby – Existujúci kontajner BTS nie je v súčasnosti napojený na optickú sieť. 
V Nižnej Boci v miestnej komunikácií vedie optická sieť, na ktorú sa napojí nový optický 
kábel pre existujúci kontajner BTS.

     Navrhovateľovi predmetnej líniovej stavby bol daný súhlas vlatníkov pozemkov 
Petra Kubičku, bytom Platanová č.3228/16, 010 01 Žilina, Eriky Kubičkovej, bytom 
Platanová č.3228/16, 010 01 Žilina , Igora Trégera, bytom Nižná Boca 168, 032 34, 
Pavlom Risíkom, bytom Nižná Boca č.22, 032 34, Eleny Zajdenovej, Socháňová 
č.1412/10, 031 01 Lipotvský Mikuláš a Slovenským pozemkovým fondom-Bratislava, 
Kollárova č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš. Po ukončení prác navrhovateľ predloží na 
uvedené pozemky listy vlastnístva, kde bude zriadené vecné bremeno.

     Obec Nižná Boca  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov 
posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská 
uplatnené dotknutými orgánmi  a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 
     Na základe tohto posúdenia  podľa § 39,  § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  vydáva
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r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Vyšná 
Boca“ -  “ na pozemku parc.č. KN-E – líniová stavba / KN E 2008/2, 2008/1,2047/, KN C 
2010,2008/1,2046,2047/3   v k.ú. obce Nižná Boca, tak, ako je to vyznačené na podklade 
situácie - katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby : 
Vypracovaný projekt rieši optické pripojenie existujúceho kontajneru na jestvujúcu 
optickú sieť.
Realizácia stavebných prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy 35x80 cm 
v zastavanej časti Nižná Boca a následne pretlakom štátnej cesty I/72 ckm cca 94,648 
v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou cesty s uložením multirúry do ochrannej PVC rúry dl. 
10m.Samotná montáž technologických zariadení nevytvára žiadne požiarne 
nebezpečenstvo. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné zabezpečiť špeciálne technologické 
postupy ani technické zariadenia pre jej realizáciu.

Napojenie stavby  na technické vybavenie  :
-Ide o napojenie kontajneru BTS na optický kábel.

Komunikácie a spevnené plochy :
- prístup na stavbu bude zabezpečený po existujúcich komunikáciách a po súkromných 
pozemkoch.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov  :
Ide o pozemky KN C 2047/3, 2046, 2008/2, 2008/1, 2009  vedené ako trvalé trávne 
porasty.
Súhlas   Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor  podľa § 18 zákona 
o ochrane poľnohospodárskej pôdy, vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový 
a lesný odbor pod č. OU –LM-PLO-2017/006475-3-SVA zo dňa 16.06.2018

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracoval :
Ing. Štefan Šípoš, autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 1865*Z*A2. 

Na umiestnenie stavby   sa určujú tieto podmienky  :
- Umiestnenie stavby „Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_NOB_Nižná 
Boca“ líniová stavba bude také, ako je navrhnuté na podklade katastrálnej mapy, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia.   
- Umiestnenie trasy bude také, ako navrhuje situačný výkres a projektová 
dokumentácia, ktorú  vypracoval  Ing. Štefan Šípoš, autorizovaný stavebný inžinier č. 
opr. 1865*Z*A2
- Pred začatím  prác požiadať o vytýčenie všetkých  inžinierských sietí a káblov, ktoré 
môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci 
a technických zariadení, najmä  vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti na výkon niektorých pracovných činností a 
dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas stavebných prác musia stavebníci 
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zabezpečiť opatrenia  SÚBP v zmysle vyhl.  č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj všetky 
príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení a predpisov uvedené projektantom 
v projektovej dokumentácii predmetnej stavby. 
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d-i,  § 47 a § 48 stavebného zákona 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a  príslušné technické normy. 
- Navrhovateľ je povinný zabezpečiť ochranu susedných  nehnuteľností pred 
poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne 
vzniknutú škodu nahradiť podľa platných predpisov. 
- Úroveň terénu (chodníka, komunikácie, verejného priestranstva) zasiahnutých 
výkopmi optickou trasou musí po úpravách plynule naväzovať na existujúci terén.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska 
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby :
Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, resp. aby 
stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností.
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. 
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
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
- likvidácia odpadu musí byť riešená v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení 
nesk. predpisov 
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.
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.
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť počas stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude 
minimalizovať vplyv stavby na okolie, ako aj na životné prostredie.

- Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2020.
Stavebník je povinný v zmysle § 66 odst. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť 
stavebnému úradu začatie stavby.

- Spôsob uskutočňovania stavby : dodávateľsky. 
Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. V zmysle § 62 odst. 1, písm. d) 
stavebného zákona  je stavebník povinný do 15 dní od výberového konania oznámiť 
zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych 
predpisov  /obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.  

- Stavebník požiada príslušný správny cestný orgán o povolenie pretlaku popod štátnu 
cesti I/72 pred začatím realizácie prác a bude sa riadiť podmienkami rozhodnutia.
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Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem : 
Stavba –„Telekomunikačná prípojka 16 _F_F2BTS_LM_VOB_Nižná Boca“ bude 
umiestnená v extraviláne a intraviláne  Obce Nižná  o celkovej dĺžke cca 661 m.
Pri realizácii stavby musia byť dodržané platné STN, ktoré stanovujú najmenšie dovolené 
vzdialenosti križovania inžinierských sietí a vedenia inžinierských sietí v súbehu.

- Stavebník pred realizáiou stavebných prác požiada o presné vytýčenie podzemných 
inžinierskych sietí.

- Stavebník po ukončení  prác požiada o kolaudáciu stavby
- Stavebník po ukončení prác dá pozemky do pôvodného stavu.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov  a účastníkov konania  : 

Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu, Žilina  uvedené v záväznom 
stanovisku pod č. KPUZA-2017/12677-2/41836/FUR zo dňa 31.05.2017:

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo 
kostrových pozostatkov je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému 
pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať 
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. 
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo 
ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je 
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť 
ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne 
stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže 
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 
metódami archeologického výskumu. 

Dodržať podmienky Okresného úradu, Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, 
úsek ŠSOH uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP 2017/006232-02 zo dňa 
24.05.2017
Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných 
druhov odpadov /napr. 150101, 150102/, ktoré vzniknú pre realizácii stavby, prostredníctvom 
kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužiteľných odpadov v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 
371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na 
vyhovujúcej skládke. 

- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, 
alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii. 

Dodržať podmienky Okresného úradu, Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, 
úsek ŠSOPaKaPVnaŽP uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/6231-04-CEN 
zo dňa 23.06.2017:

- Trasa telekomunikačnej prípojky bude vytýčená za účasti pracovníkov S-NAPANT, z 
dôvodu minimalizácie vplyvov na širšie okolie stavby, kde Správa NAPANT eviduje 
prioritný biotope európskeho významu Tr8, požadujeme ,aby trasa bola prednostne 
umiestnená v telese cesty.
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- Výkopové práce budú vykonávané len na právne vysporiadaných pozemkoch a až po 
vyňatí poľnohospodárskych pozemkov z PPF a lesných pozemkov z LPF a po udelení 
súhlasu dotknutého urbárskeho spoločenstva a obce.

- Počas realizácie stavby používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom 
zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia 

- Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu povrchových a 
podzemných vôd.

- Pri nutnosti výrubu drevín postupovať v zmysle platných právnych predpisov ( Zákon 
NR SR č.543/2002, §47,§48). V blízkosti existujúcich stromov a krov zemné práce 
vykonávať tak, aby bolo minimalizované poškodenie koreňovej sústavy drevín.

- V prípade, že na ploche sa pri výstavbe zaeviduje výskyt inváznych druhov rastlín , s 
takou zeminou nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke 
odpadu z dôvodu ochrany územia pred šírením nepôvodných inváznych rastlín.

- Na rekultiváciu plôch rozrušených stavebnou činnosťou použiť prednostne prebytočnú 
zeminu z výkopových prác. Na vážanie zeminy z iných lokalít sa neodporúča z 
dôvodu možnosti zavlečenia vyššie uvedených inváznych druhov rastlín. 
Upozorňujeme, že v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. vlastník, správca alebo 
užívateľ je povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho 
pozemku.

- Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v 
predloženej žiadosti, a to vrátane koordinácie prejazdu mechanizmov.

- Nevytvárať depóniá výkopovej zeminy vo voľnej krajine.
- Po ukončení prác dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou zničených plôch s 

výrazným ohľadom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom 
mechanizmov.

Dodržať podmienky Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., Bratislava 
uvedené vo vyjadrení pod č. TD/NS/0523/2017/Hy zo dňa 02.06.2017:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – 
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-
D (www.spp-distribucia.sk). 

- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok 
uvedených v tomto vyjadrení. 

- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D. 

- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:  

 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;

 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01;

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 
vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam;

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov 
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 
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Upozornenie:
Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného 
konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné 
použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných 
a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 
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 
územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 02.06.2018, ak stavebník túto lehotu 
zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť 
v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 
tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 
predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina uvedené vo 
vyjadrení pod č. 4600024552-706 zo dňa 06.06.2017:

- V predmetnej lokalite sa nenachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné 
body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú 
trasu týchto vedení V8m prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto 
vyjadrenia. (červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou 
prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN 
vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1. meter, VN a NN zemné 
káblové vedenie na každú stranu 1. meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame 
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe 
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený 
pracovník SSE-D. 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako 
aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 
bezpodmienečne prejednať postup prác na stredisku Údržby L. Mikuláš, tel. č. 041/ 
51 966 50. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor 
prizvať zástupcu SSE – D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách 
a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
vedenia tretích osôb. 

- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. 
priloženie fotokópie tohto vyjadrenia. 
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.

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. Liptovský Mikuláš uvedené 
vo vyjadrení pod č. 4600024552-706 zo dňa 06.06.2017:

1. Navrhovaná telekomunikačná prípojka križuje potrubie verejného vodovodu v správe 
našej spoločnosti a svojou časťou vedie v súbehu s týmto potrubím. V dotknutom území 
sa nachádza aj potrubie verejnej kanalizácie v správe Obce Nižná Boca. Zakreslenie 
potrubia verejného vodovodu v priloženej situácii je orientačné. Trasu potrubia je 
potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903). Trasu 
verejnej kanalizácie je potrebné vytýčiť s jej správcom.

2. Križovanie telekomunikačnej prípojky s potrubím verejného vodovodu žiadame 
realizovať v zmysle STN. V súbehu s potrubím verejného vodovodu žiadame dodržať 
jeho pásmo ochrany, ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného 
okraja potrubia na obidve strany.

3. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach verejného vodovodu, 
žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. 
Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

4. Ku kontrole prác žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti (p. Kováč, 0905 850 726).

Dodržať podmienky v záväznom stanovisku č. 179/2017 zo dňa 01.06.2017 vydaného 
Obcou Nižná Boca:

1. Stavebná činnosť bude vykonávaná na základe právoplatného stavebného povolenia a 
podľa schválenej projektovej dokumentácie.

2. Pri stavebnej činnosti budú dodržané podmienky, ktoré budú stanovené v stavebnom 
povolení.

3. Škody vzniknuté na majetku tretích osôb počas výstavby znáša investor.
4. Stavebný a iný odpad bude separovaný a jeho zložky budú likvidované v súlade so 

zákonom o odpadoch v platnom znení. O jeho likvidácii je stavebník povinný 
predložiť obci na vyžiadanie doklady.

5. Spôsob likvidácie prebytočnej zeminy z výkopov je investor povinný doložiť pred 
vydaním stavebného povolenia.

6. Súhlas je podmienený možnosťou obce Nižná Boca položiť do existujúceho výkopu 
kábel pre NN prípojku ku viacúčelovému ihrisku na parcele C-KN 2011/1 v k ú. 
Nižná Boca.

7. Súhlas je podmienený aj úpravou obecnej komunikácie, ktorá bude podliehať 
rozkopaniu do vyššieho štandardu ako je pôvodná úprava.

8. Ďalšie podmienky budú súčasťou stavebného povolenia.

Dodržať podmienky v stanovisku ŽSK, odbor dopravy a územného plánovania pod č. 
04250/2017/ODaÚP-2 zo dňa 29.05.2017:

- požiadať o vyjadrenie Slovenskú správu ciest - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 
Žilina, ktorá je správcom cesty 1/72

- v prípade dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského 
samosprávneho kraja, sa o ďalšom postupe informovať na odbore správy majetku 
Žilinského samosprávneho kraja.
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Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné 
prostredie:Navrhovaná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. 

Vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb :
Práce vykonať podľa harmonogramu stavebných prác, ktorý bude odsúhlasený pred 
ich začatím s Obcou Nižná Boca.

Vyhradenie podrobnejších podkladov alebo projektovej dokumentácie:
- Dodržať Vyhlášku č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavbách.

K stavbe sa vyjadrili : 
Obec Nižná Boca, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia,  a.s., Žilina,  Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
Lipt. Mikuláš, Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš stanoviskom, Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava, Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Bratislava, Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, úsek  
ŠSOPaKaPVnaŽP, úsek ŠSOH, Krajský pamiatkový úrad, Žilina, LVS a.s., Liptovský 
Mikuláš.

Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania : boli uplatnené a sú zahrnuté do 
podmienok rozhodnutia.

  Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky, odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti.  

    Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných 
účastníkov územného konania. 

Odôvodnenie :

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Telekomunik s.r.o., 
Klimkovičová 12, 040 11 Košice v zastúpení Vojtech Zajac, Za Traťou 606/4, 031 04 
Liptovský Mikuláš podal dňa 13.07.2018 doplnení dňa 20.10.2018 návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná prípojka 16 
_F_F2BTS_LM_NOB_Nižná Boca“ -  “ na pozemku parc.č. KN-E – líniová stavba / KN 
E 2008/2,2008/1,2047/, KN C 2010,2008/1,2046,2047/3   v k.ú. obce Nižná Boca.  

     K  návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená projektová 
dokumentácia s vyjadreniami  dotknutých orgánov  a organizácií.

     Obec Nižná Boca ako príslušný stavebný úrad oznámilo podľa  § 36 odst. 4 stavebného 
zákona dňa 03.08.2017 verejnou vyhláškou začatie územného konania všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom  a  dňa 11.09.2017 bolo vykonané ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V konaní  účastníci konania uplatnili námietky 
a stavebný úrad konanie prerušil na dobu 30 dní a vyzval navrhovateľa o doplnenie podania 
o situáciu osadenia stavby a súhlasy s umiestnením  a zhotovením súčastí verejnej 
elektronickej komunikačnej siete. Uvedené nedostatky boli odstránené dňa 20.10.208 
a stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia. neuplatnili žiadne námietky. 
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli 
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia. 
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    Predložená  žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a 
bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené  záujmy spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

     Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti s príslušným odborným vzdelaním 
resp. oprávnením, ktorí v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedajú za správnosť 
a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, to znamená aj za splnenie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu. 

           Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
rozhodnutia o umiestnení stavby. 

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej 
tabuli Obce Nižná Boca  po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne 
iným, v mieste obvyklým spôsobom.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov :
-  položka 59, písmeno a), odst. 2  : 100,00 EUR. 

Poučenie :

     Podľa § 53 a nasl. ustanovení zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 
dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia účastníkovi konania. 
     Podľa § 54 ods. 1,  zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na Obec 
Nižná Boca.
     Rozhodnutie je  po  vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.       

                                                                  Mgr. Silvia Skusilová               
                                                                                                                   starostka obce

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania  (veľký počet účastníkov územného 
konania podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona vlastníci pozemkov s dotknutou líniovou 
stavbou ).

Doručí sa : 
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Účastníci konania:

1. Vojtech Zajac, Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš 
2. Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, 032 34
3. Slovenský pozemkový fond, Kollárova č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Elena Zajdenová, Socháňová č.1412/10, 031 01 Lipotvský Mikuláš
5. Pavel Risík, Nižná Boca č.22, 032 34
6. Igor Tréger, Nižná Boca 168, 032 34
7. Peter Kubička, Platanova č.3228/16, 010 01 Žilina
8. Erika Kubičková, Platanova č.3228/16, 010 01 Žilina

Dotknuté orgány

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, Vrbická 1993, P.O. BOX 38,   
031 01   Liptovský Mikuláš –  (ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK)

- Okresné riaditeľstvo HaZZ,  Podtranského 25,   1,  031 01 Lipt. Mikuláš
- Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a. s. , Pri Rajčianke 2927/8,    010 47  Žilina
- Okresné riaditeľstvo HaZZ,  Podtatranského č.25,  031 01 Lipt. Mikuláš
- Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
- Orange Slovensko, a.s. ,Jegorovova 20,   974 01 Banská Bystrica- Michlovský,  spol.  s r.o. 

Letná 796/9 ,   921 01 Piešťany
- LVS, a.s. , Revolučná, 595, L. Mikuláš, 031 05
- SPP- distribúcia, Ml. nivy 44/b,  825 11 Bratislava 26
- SVP š.p., Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka č.36, 034 01 Ružomberok
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši , Štúrova č.36, 031 80
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina

Na vedomie:
Obecný úrad vo Nižnej Boci -  starostka Obce Mgr.Silvia Skusilová

Úradná tabuľa:

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

                                                                          .......................................................................                              
                                                                      Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby  
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Zverejnené iným spôsobom : 
Webová stránka Obce Nižná Boca :...........................................................................

Príloha pre navrhovateľa : overená projektová dokumentácia stavby

Vypracovala : Ing. Adriana Rozenbegová, zamestnanec Spoločného obecného úradu so 
sídlom v Liptovskom Hrádku,  č. tel. 044/5202153, e-mail : rozenbergova@lhr.sk
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