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OBEC JALOVEC 
Obecný úrad Jalovec 2, 032 21 Bobrovec 

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2022/2869-3/MMo                                   V Liptovskom Mikuláši: 23.05.2022 
 
 
 

Navrhovateľ: Obec Bobrovec, 032 21  Bobrovec 90, IČO: 00 315 117 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Chodník Bobrovec-Potoveň smer koniec          

                                                                                    obce 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

R O Z H O D N U T I E 
     

 
Navrhovateľ Obec Bobrovec, 032 21  Bobrovec 90, IČO: 00 315 117 podal dňa 

07.03.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v 
Liptovskom Mikuláši návrh o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník Bobrovec-
Potoveň smer koniec obce “ - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Bobrovec. Uvedeným dňom 
bolo začaté územné konanie. 

Obec Jalovec ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117  a § 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

a  § 5 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z.. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 

poriadok a bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil 

stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.  

      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 

 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y   
 

na stavbu „Chodník Bobrovec-Potoveň smer koniec obce“ - líniová stavba na pozemkoch v k. 

ú. Bobrovec tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej 

mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia 

 

Popis predmetu územného rozhodnutia: 

          Navrhovaný chodník v Bobrovci sa nachádza pozdĺž hlavnej osi cesty III. triedy 018114 

(2321) od časti „Potoveň“ (križovatka s miestnou komunikáciou) po koniec súvisle zastavanej 

časti obce (odbočka k vodnej nádrži „Baywatch“).  

          Chodník pre chodcov je navrhnutý súvisle na vetve „A“ od km 0,000 00 po km 0,016 70, 

na vetve „B“ od km 0,000 00 po km 0,110 00 s rozšírením na autobusovej zastávke. Na opačnej 

strane cesty 2321 je cez nový priepust navrhnutý chodník pre chodcov dĺžky 7,70 m, základnej 

šírky 2,20 m. Navrhovaný rúrový priepust bude napojený na už existujúci rúrový priepust. Na 

vetve „C“ je navrhnutý súvislý chodník dĺžky 36,23m, na ktorý sa priamo napája vetva „D“. Na 
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vetve C je navrhnutý oporný múr a rámový priepust DN 100/100. Od konca vetvy „C“ pokračuje 

súvisle chodník vetvy „D" 4 km 0,000 00 až po km 0,162 30. Od tohto miesta po km 0,174 00 je 

trasa chodníka prerušená. V týchto miestach sa na cestu III. triedy 018114 napája miestna 

komunikácia. Od km 0,174 00 je trasa chodníka súvisle až po koniec úseku km 0,698 37. Na 

vetve „B“ bude zriadený nový prístrešok pre autobusovú zastávku. 
          Šírkové usporiadanie chodníkov (mimo autobusových zastávok) na vetvách „A“, „B“, „C“ 
a „D“ je navrhnuté od 1,80m do 2,1m pre obojsmerný pohyb chodcov (2x0,75m=1,5m). V 
miestach autobusových zastávok na vetve „B“ je šírka chodníka navrhnutá 2,65m. Šírka 
samostatného zastávkového pruhu na vetve ,,B“ je navrhnutá 3,25m. 
          Odvedenie zrážkových povrchových vôd z chodníka, z cesty a priľahlých priestorov bude 
zabezpečené: 

- na vetve „A“ prepojením novej uličnej vpuste UV1 A s potrubím do potrubia v 
odstránenej jestvujúcej uličnej vpuste perforovaným flexibilným potrubím 
DN200mm, 

- na vetve „B“ zriadením troch uličných vpustí, ktoré budú prepojené s kontrolnými 
plastovými šachtami PVC potrubím DN200mm. Šachty budú navzájom prepojené 
perforovaným flexibilným potrubím so vsakovacou úpravou. Potrubie „vsakovacieho 
trativodu“ nebude prepojené do žiadneho jestvujúceho priľahlého potrubia 

-  na vetve „C‘‘ budú zrážkové povrchové vody z chodníka odvedené do priľahlého 
terénu a obecného potoka. 

- na vetve „D“ budú zrážkové povrchové vody z cesty a chodníka odvedené do nových 
uličných vpustí. Z uličných vpustí bude ďalej povrchová zrážková voda odtekať 
perforovaným flexibilným potrubím DN200 do kontrolných plastových šachiet 
a následne flexibilným perforovaným potrubím DN 200 do priľahlých vetiev 
vsakovacích trativodov. 

 

Objektová skladba povoľovanej stavby: 

SO 01 Chodník 

SO 02 Osvetlenie priechodov 

 

Technické údaje stavby: 

- Chodník pre chodcov  samostatný zastávkový pruh pre autobusy 

- Ucelené  vetvy „A“, „B“, „C“, „D“,  

vetva dĺžka Min.pozdĺž.sklon Max.pozdĺž.sklon Šírka chodníka Uličné vpuste 

A 16,70 m 2,28 % 3,35 % 2,10 m UV1A 

B 110,00 m 1,99 % 3,00 % 2,00 m, UV1B-UV3B 

C 35,90 m 1,48 % 6,00 % 1,80 m-1,90 m  

D 698,37 m 1,45 % 3,26 % 2,00 m UV1D-UV14D 

- Šírka samostatného zastávkového pruhu: vetva „B“ 3,25 m,  

- Šírka chodníka na autobusovej zastávke: vetva „B“ 2,65 m, 

- Kryt zastávkového pruhy pre autobusy :  dláždený 

- Kryt chodníka:                                          dláždený 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  

Pozemok parc. č. KN–E 1464/1 v k. ú. Bobrovec je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie. 

Pozemok parc. č. KN–E 1470 v k. ú. Bobrovec je vedený ako vodná plocha. 
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Pozemok parc. č. KN–E 1465/1 v k. ú. Bobrovec je vedený ako ostatná plocha. 

Pozemok parc. č. KN–E 1471 v k. ú. Bobrovec je vedený ako ostatná plocha. 

Pozemok parc. č. KN–E 6383/1 v k. ú. Bobrovec je vedený ako ostatná plocha. 

Pozemok parc. č. KN–E 6383/2 v k. ú. Bobrovec je vedený ako ostatná plocha. 

Pozemok parc. č. KN-C 2486/2 (KN–E 1913/2) v k. ú. Bobrovec je vedený zastavaná plocha 

a nádvorie. 

Pozemok parc. č. KN–C 2302 v k. ú. Bobrovec je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie. 

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF: Nie je potrebný.  

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 

Ing. Ján Mudrik – konštrukcie inžinierskych stavieb, č. oprávnenia: 2513*Z*12 

 

Podmienky pre umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas 

platnosti rozhodnutia: 

 

1. Polohové a výškové umiestnenie stavby v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie 

z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia 

ma pozemkoch v k. ú. Bobrovec. 

 

2. Napojenie na komunikačnú sieť:  

 - prístup je z existujúcej komunikácie cesty triedy č. III/2321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

3.  Napojenie na siete technického vybavenia: 
- dažďové vody – odvodnenie chodníka, cesty a autobusovej zasávky bude zabezpečené:   

• Na vetve „A“ prepojením novej uličnej vpuste UV1 A s potrubím do potrubia v 
odstránenej jestvujúcej uličnej vpuste perforovaným flexibilným potrubím DN200mm,  

• na vetve „B“ zriadením troch uličných vpustí, ktoré budú prepojené s kontrolnými 
plastovými šachtami PVC potrubím DN200mm. Šachty budú navzájom prepojené 
perforovaným flexibilným potrubím so vsakovacou úpravou. Potrubie „vsakovacieho 
trativodu“ nebude prepojené do žiadneho jestvujúceho priľahlého potrubia, 

• na vetve „C‘‘ budú zrážkové povrchové vody z chodníka odvedené do priľahlého terénu a 
obecného potoka, 

• na vetve „D“ budú zrážkové povrchové vody z cesty a chodníka odvedené do nových 
uličných vpustí. Z uličných vpustí bude ďalej povrchová zrážková voda odtekať 
perforovaným flexibilným potrubím DN200 do kontrolných plastových šachiet a následne 
flexibilným perforovaným potrubím DN200 do priľahlých vetiev vsakovacích trativodov. 

- osvetlenie priechodov – špeciálne osvetlenie priechodov pre chodcov na hlavnej ceste 
v Bobrovci – ide o pripojenie osvetlenia 2 priechodov k pôvodnému stožiaru VO v rozsahu 
stanovenom v súčasnej dobe platnými predpismi. Napájacím bodom pre osvetľovacie stožiare 
bude najbližší pôvodný stožiar VO na ceste – ovládanie a meranie spotreby bude spolu 
s pôvodnou spotrebou v pôvodnom rozvádzači RVO v rámci vetvy pôvodného osvetlenia. 

 

4. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 

prostredie: 
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy 

odpadového hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP-2021/013781-002 zo dňa 28.12.2021 súhlasí 

s predloženou projektovou dokumentáciou za dodržania nasledovných podmienok: 

– S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou 

legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

– Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú 

pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe. 

– Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ 

pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na 

zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je 

potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho 

spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď 

odvážať. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na 

mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s 

ňou nakladať.  
 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy pod 

č. OU-LM-OSZP-2021/013532-002 zo dňa 17.12.2021 z hľadiska ochrany vodných pomerov 

súhlasí s realizáciou stavby. Zároveň Vás upozorňujeme, že o povolenie na vypúšťanie vôd 

z povrchového odtoku do vodného toku bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy 

v súlade s §21 ods.1, písm. d) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, pričom bude potrebný súhlas 

správcu vodného toku. 

 

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí 

a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:  

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja vo vyjadrení č.43/2022/SCŽSK-38 zo dňa 

15.01.2022 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu za dodržania 

podmienok: 

– Stavebník dodrží schválenú PD, akékoľvek zmeny odsúhlasí vopred so zástupcom SC 

ŽSK-TSÚ Liptovský Mikuláš. Výstavbou chodníka bude zachovaná jestvujúca svetlá 

šírka vozovky cesty III/2321. 

– Neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia sú Všeobecno-záväzné podmienky pre 

stavebníka na realizáciu prác v telese ciest v majetkovej správe SC ŽSK pre rok 2022, 

ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

– Stupeň DSP žiadame predložiť na posúdenie, kde stanovíme podmienky pre zvláštne 

užívanie cesty a realizáciu prác. 

Všeobecno-záväzné podmienky pre stavebníka na realizáciu prác v telese ciest 

v majetkovej správe SC ŽSK 

– Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa 

netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty. 

–  Zimné obdobie je obdobie začínajúce 1.11. a končiace 31.3. nasledujúceho roku. 

–  V prípade realizácie stavebných prác v telese cesty počas zimného obdobia, do času kým 

nebude na vozovke cesty II. a III. v dotknutom úseku zrealizovaná asfaltová úprava ryhy, 

ktorú správca cesty písomne prevezme, bude medzi investorom a správcom cesty vyhotovená 

Zmluva o výkone zimnej údržby. Zimnú údržbu dotknutých úsekov cesty bude zabezpečovať 
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investor na vlastné náklady. Táto požiadavka bude uvedená v rozhodnutí pre „Zvláštne 

užívanie cesty“. 

–  Konečná úprava vozovky sa zrealizuje v zmysle TP 079 - Navrhovanie a realizácia 

dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných 

komunikácií a TP 033 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek, a to v termíne 

určenom v zvláštnom užívaní. 

–  Pred realizáciou konečnej úpravy vozovky, investor písomne vyzve správcu cesty na fyzickú 

pochôdzku a určenie podmienok a rozsahu konečnej úpravy podľa skutočného narušenia 

cestného telesa počas výstavby. V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom 

stavby, aj mimo miest zásahu do telesa cesty, stavebník zabezpečí obnovu krytu v celom 

rozsahu dotknutého úseku cesty II. a III. triedy. 

–  V prípade, že žiadosť neobsahuje projektovú dokumentáciu záväzne požadujeme nasledovnú 

skladbu vozovky: 
ACo 11 (II)                                                                                                                                      50 mm 
Spojovací postrek 0,5 kg/m2 
ACL16(II)                                                                                                                                      70 mm 
Spojovací postrek 0,5 kg/m2 
ACp 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovaní)                                                                               80 mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32mm                                                                120 mm 
Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63mm                                                                              180mm 
Únosnosť podložia pod vozovkou 60 MPa 

Spolu                                                                                                                                                  500 mm 

–  Pred realizáciou konštrukčných vrstiev vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky 

zhutnenia podložia. Požadujeme dodržať hodnotu modulu deformácie Ederc > 60 MPa. 

–  Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná v termíne určenom v zvláštnom užívaní! 

–  Konečná úprava vozovky v prípade lokálnej rozkopávky vykoná oprávnená organizácia 

nasledovne: 

–  plocha obrusnej vrstvy bude s presahom mi. 600mm od vonkajšej hrany rozkopávky, 

–  plocha ložnej vrstvy bude v hr. 70 mm s presahom min. 300 mm od vonkajšej hrany 

rozkopávky. 

–  Prípadný pokles vozovky v mieste spätnej úpravy bude bezodkladne riešený doplnením 

asfaltovej vrstvy podľa požiadaviek správcu cesty II. a III. triedy. 

–  Miesto spoja medzi pôvodnou a novou živičnou vrstvou utesniť trvalé pružnou asfaltovou 

zálievkou alebo inou porovnateľnou hmotou. 

–  Pri meraní nerovnosti latou podľa STN 73 6175 a zistení, že nerovnosť konečnej asfaltovej 

úpravy je viac ako 20 mm, správca cesty bude požadovať od investora odstránenie 

predmetnej nerovnosti na náklady investora. 

–  Správca cesty si vyhradzuje právo vykonať kontrolné vrty na ryhe z dôvodu kontroly 

dodržania predpísaných konštrukčných vrstiev. 

–  Uličné vpusty, kanalizačné a šupatkové poklopy umiestniť do nivelety vozovky cesty II. a 

III. triedy. Pri zmene výšky poklopu/vpustu oproti nivelete vozovky, bude správca cesty II. a 

III. triedy požadovať od vlastníka poklopu/vpustu ich výškovú úpravu do 48h od nahlásenia 

závady v zimnom období a do 30 kalendárnych dní mimo zimného obdobia. 

–  V prípade budúcej súvislej opravy povrchu vozovky dotknutej cesty, vlastník alebo správca 

kanalizačného vedenia vykoná na výzvu správcu cesty II. a III. triedy na vlastné náklady 

výškovú úpravu kanalizačných šácht nachádzajúcich sa vo vozovke do budúcej nivelety 
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vozovky. Na úseku výstavby navrhovaného chodníka musí byť dodržané šírkové 

usporiadanie cesty II. a III. triedy prislúchajúce parametrom cestnej komunikácie II. a III. 

triedy, nové obrubníky umiestniť v línii pôvodných obrubníkov. Vlastník cesty II. a III. triedy 

- Žilinský samosprávny kraj nebude mať pozemkový priestor na stavebné úpravy cesty v 

riešenom úseku. 

– Asfaltová úprava vozovky bude vykonaná v rozsahu skutočného narušenia vozovky 

výstavbou predmetnej stavby. 

– Križovanie cesty II. a III. triedy s navrhovaným vedením (elektrika, plyn, voda, kanalizácia, 

telekomunikácia) realizovať výhradne formou pretlaku kolmo na os komunikácie; 

navrhovaná vedenie bude uložená v celej šírke vozovky v chráničke, ktorá bude presahovať 

min. 1,00 m na obe strany od vonkajšej hrany vozovky; dodržať hĺbku pretlaku min. 1,20 m 

pod niveletou najnižšieho bodu v priečnom reze telesa cesty II. a III. triedy. 

–  Štartovaciu a cieľovú jamu pretlaku umiestniť mimo telesa cesty II. a III. triedy. 

– (Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, 

prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, 

svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov 

alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími 

hranami zárezov nad týmito múrmi). 

– Križovanie cestných priepustov - technológiou pretlaku min. 1m pod spodnou hranou 

cestného priepustu. 

– Vzdialenosť súbehu inžinierskych sietí s cestnými objektami:   

–  cestný priepust - min. 3 m od vonkajšieho okraja cestné priepustu t.j. jeho kolmého priemetu 

–  mostný objekt - min. 5 m od vonkajšieho okraja mostného objektu t.j. jeho kolmého priemetu 

– Rešpektovať existujúce cestné objekty t.j. v prípade, že cez pozemok žiadateľa je vyústený 

existujúci odtok z cestného priepustu, je nutné tento odtok zachovať, respektíve urobiť také 

opatrenia, aby nebolo narušené odvodnenie cestného telesa. V prípade úpravy odtoku z 

cestného priepustu je tieto úpravy vopred odkonzultovať so správcom cesty, ktorý dá k týmto 

úpravám podmienky. Tieto podmienky platia aj v prípade, že v blízkosti pozemku žiadateľ je 

existujúci vtok do cestného priepustu! 

– V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty II. a 

III. triedy, investor na vlastné náklady realizuje opatrenia, ktorými bude odvodnenie cesty II. 

a III. triedy sfunkčnené podľa požiadaviek správcu cesty II. a III. triedy. 

– Prípadné budúce oplotenie pozemku umiestniť na vlastný pozemok a min. 2,0 m od okraja 

vozovky a tak, aby lícovalo s okolitými oploteniami susedných nehnuteľností. Otváranie 

brány situovať smerom na súkromný pozemok, aby jej otváranie nezasahovalo do 

prejazdného profilu cesty a jej umiestnením nebola narušená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky. 

–  Realizácia oplotenia pozemkov podlieha stavebnému konaniu v zmysle stavebného zákona č. 

50/1976 Zb. a vyhláške k stavebnému zákonu č. 532/2002 Z.z. 

– Zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd z navrhovaných spevnených plôch mimo telesa 

cesty II. a III. triedy. 

– Investor sa zaviaže, že na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie navrhovaného 

odvodňovacieho zariadenia alebo priepustu min. 2x ročne (v máji a v októbri) a na vyžiadanie 

správcu cesty II. a III. triedy. 

– Investor zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích osôb, 
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ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby. 

– Stavebník/Investor zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu 

vozovky cesty II. a III. triedy stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu 

vozovky, je zodpovedný za vyčistenie cesty bezprostredne po jej znečistení. 

–  Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste. 

Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty. 

– 3 J. Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou II. a III. triedy je povinný strpieť činnosti 

súvisiace s bežnou a zimnou 

– údržbou cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré vniknú pri 

údržbe cesty; tzn. odstránenie nahromadeného snehu na telese chodníka/vjazdu spôsobené 

výkonom zimnej údržby cesty II. a III. triedy, si vlastník chodníka/vjazdu nebude vecne ani 

finančne nárokovať od správcu cesty II. a III. triedy, Povinnosti správcu miestnych 

komunikácií vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov, nebudú prenesené na správcu cesty II. a III. triedy, 

nesmie sa odpratať sneh z chodníka spôsobom vrátenia na cestu II. a III. triedy. Za čistenie 

úseku cesty v miestach priameho styku vozovky a chodníka, (v miestach kde sa nenachádza 

zelený pás medzi vozovkou a chodníkom) od hrubých nečistôt v priebehu celého roka so 

zreteľom na čistenie po ukončení výkonu zimnej údržby - vždy do konca 4.mesiaca 

kalendárneho roku, bude zodpovedný investor stavby. 

–  Investor berie na vedomie, že na úseku navrhovaného priechodu pre chodcov je vykonávaná 

zimná údržba cesty III. triedy vozidlami zimnej údržby s oceľovým britom. V prípade 

potreby, počas záručnej doby, zabezpečí investor obnovu navrhovaného vodorovného 

dopravného značenia podľa predloženého projektu na vlastné náklady. Po uplynutí záručnej 

doby bude správca cesty III. triedy obnovovať uvedený priechod pre chodcov v rozsahu 

pozdĺžnych čiar a priečny reliéfny bezbariérový náter pre nevidiacich bude obnovovať 

investor stavby na vlastné náklady, počas celej životnosti. 

– Dočasné a trvalé dopravné značenie odsúhlasené príslušným OR PZ, ODI zabezpečí a osadí 

investor na vlastné náklady. 

–  TDZ (alebo iný cudzí majetok v rámci navrhovanej stavby - poklopy, šupátka, hydranty a 

pod.) ostáva vo vlastníctve investora po celú dobu životnosti. Pri poškodení alebo po konci 

životnosti je investor povinný bezodkladne zabezpečiť opravu, resp. výmenu TDZ (alebo iný 

vyššie popísaný cudzí majetok) na vlastné náklady. 

–  Vlastník dopravného značenia, na osadenie ktorého dostal od správcu cesty II. a III. triedy 

povolenie, je povinný opraviť poškodené dopravné značenie, ako aj udržiavať dopravné 

značenie v dobrom technickom stave, na vlastné náklady, po celú dobu jeho životnosti. 

–  Správca cesty II. a III. triedy si vyhradzuje právo požiadať vlastníka dopravného značenia o 

odstránenie, alebo premiestnenie v opodstatnených prípadoch. 

–  Ak vlastník odmietne po vyzvaní v stanovenej lehote dopravné značenie opraviť, presunúť 

resp. odstrániť. Správca cesty II. a III. triedy opraví, presunie, odstráni dotknuté dopravné 

značenie na náklady vlastníka. Vlastník dopravného značenia bude o úkone v predstihu 

písomne vyrozumený. 

–  Začiatok realizácie prác v telese cesty je žiadateľ povinný písomne oznámiť zástupcovi 

správcu cesty. 

–  K písomnému prebratiu zakrytých častí je povinný prizvať pracovníka príslušného strediska 

SC ŽSK. 
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–  Počas prác v telese cesty II. a III. triedy prizvať na kontrolu priebehu prác príslušného 

vedúceho strediska. 

–  Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu 

cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené 

preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby 

–  K preberaciemu konaniu konečnej asfaltovej úpravy cesty II. a III. triedy stavebník odovzdá 

správcovi cesty nasledovnú dokumentáciu: 

–  Projektovú dokumentáciu skutočne realizovanej stavby; 

–  Porealizačné zameranie uloženia vedenia v telese cesty ( situačné výkresy a priečne rezy); 

–  Skúšku typu z obaľovacieho centra; 

–  Plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí (parameter kamenivo, parameter asfalt, obsah 

spojiva, zrnitosť, medzerovitosť); 

–  Preberacie skúšky asfaltovej zmesi (teplota asfaltovej zmesi, obsah spojiva, zrnitosť, 

medzerovitosť, objemová hmotnosť asfaltovej zmesi); 

–  Preberacie skúšky hotovej zmesi (hrúbka vrstvy v mm, miera zhutnenia v %); 

–  Vyhlásenie o parametroch; 

–  Skúšky zhutnenia podložia a pláne pod konštrukčnými vrstvami vozovky; 

–  Každý zásah do telesa cesty - vo vzťahu k ceste II. a III. triedy si správca cesty musí 

zápisnične prevziať. Zápis z prevzatia zásahu do telesa cesty bude prílohou ku kolaudačnému 

protokolu. Bez tohto zápisu nie je možné vydať kolaudačné rozhodnutie. 

–  Bez odovzdania všetkých potrebných dokladov, testov a certifikátov a podpísaného 

preberacieho protokolu medzi investorom stavby a SC ŽSK, nemôže byť stavba v užívaní. 

–  Na práce vykonané zásahom do telesa ciest II. a III. triedy požadujeme záručnú dobu 60 

mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC 

ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je investor stavby povinný priebežne a bez meškania 

odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. 

– V prípade, ak vzniknuté poruchy investor stavby neodstráni v dohodnutom termíne, poruchy 

odstráni správca cesty II. a III. triedy a náklady spojené s odstránením porúch si následne 

bude uplatňovať v zmysle zákona (§ 9 ods. 5. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) od investora predmetnej stavby. O vzniknutých poruchách 

bude investor upovedomený správcom cesty. Bez písomného prevzatia konečnej úpravy 

vozovky nezačne plynúť záručná lehota. 

–  V prípade potreby investora o predĺženie platnosti stavebného povolenia, SC ŽSK žiada, aby 

investor požiadal SC ŽSK o potvrdenie, či nevznikli nové skutočnosti, ktoré musia byť 

zahrnuté v požiadavkách vlastníka a správcu v stavebnom povolení. 

–  Záručná doba neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie, po dobu písomného 

prevzatia opravy. Koniec záručnej doby bude posunutý o čas potrebný na vykonanie 

reklamácie. 

– Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 

– Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste II.a III.triedy, 

ktorá bude realizovaná počas realizácie stavby. 

–  V prípade akéhokoľvek dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského 

samosprávneho kraja sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a investícií 

Úradu Žilinského samosprávneho kraja. 

– Navrhovaná stavba musí byť v súlade s platným Územným plánom mesta obce. 
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– Toto stanovisko sa týka dotyku vyššie uvedenej stavby s cestou II., príp. III. triedy a 

nenahrádza súhlasy vlastníkov ostatných pozemkov. 

–  Stanovisko SC ŽSK nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom 

štátnej správy. 

 

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Žilina vydal záväzné stanovisko, v ktorom uvádza: 

– Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškoch starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 

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. 

– Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska 

všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.  

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. 

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona sa záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu 

vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam  iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej 

samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy 

a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany 

pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia 

alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy  na ochranu pamiatkového fondu. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených 

pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového 

zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu 

na účel, na ktorý je určené. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, okresný dopravný 

inšpektorát vo vyjadrení č.ORPZ-LM-ODI-24-006 zo dňa 01.02.2022 súhlasí s vydaním 

územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, kde sa jedná o výstavbu chodníka od časti 

„Potoveň“ /križovatka s miestnou komunikáciou/ po koniec súvisle zastavenej časti obce 

/odbočka k vodnej nádrži/ pozdĺž cesty č. 111/2321, taktiež súhlasíme čiastočnou plánovanou 

uzávierkou cesty č. III/232I počas vykonávania stavebných prác a so situáciou dočasného a 

trvalého dopravného značenia podľa predloženej dokumentácie, za dodržania nasledovných 

podmienok: 
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- Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej 

dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutej komunikácií, 

- Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI Liptovský Mikuláš, tel.: 

0961453511 alebo 0961453510, 

- Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV 

SRč. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných 

komunikáciách. 

- Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/, 

- Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ŽSK detašované pracovisko Liptovský 

Mikuláš, ktoré sa vzťahuje k ceste 111/2321, 

- Priechody pre chodcov požadujeme vhodným spôsobom nasvietiť, prípadne ich iným 

vhodným spôsobom zvýrazniť, 

- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť trvalé a dočasné 

dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené, 

podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný 

záujem. 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v stanovisku č. CS SVP OZ PN 

370/2022/04, CZ 11748/210/2022 zo dňa 24.03.2022: 

- Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu chodníka v lokalite Obce Bobrovec - 

časť Potoveň smer koniec obce. Chodník sa bude umiestnený pozdĺž hlavnej osi cesty 

111/2321. Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovaných stavebných úprav je stavebný 

objekt rozdelený na vetvy : „A“, „B“, „C“ a „D“. 

- Chodník pre chodcov je navrhnutý súvisle na vetve „A“ od km 0,000 00 po km 0,016 70, na 

vetve „B“ od km 0,000 00 po km 0,110 00 s rozšírením na autobusovej zastávke. Na opačnej 

strane cesty 2321 je cez nový priepust navrhnutý chodník pre chodcov dĺžky 7,70 m, 

základnej šírky 2,20 m. Navrhovaný rúrový priepust bude napojený na už existujúci rúrový 

priepust. Na vetve „C“ je navrhnutý súvislý chodník dĺžky 36,23m, na ktorý sa priamo 

napája vetva „D“. Na vetve C je navrhnutý oporný múr a rámový priepust DN 100/100. Od 

konca vetvy „C“ pokračuje súvisle chodník vetvy „D" 4 km 0,000 00 až po km 0,162 30. Od 

tohto miesta po km 0,174 00 je trasa chodníka prerušená. V týchto miestach sa na cestu III. 

triedy 018114 napája miestna komunikácia. Od km 0,174 00 je trasa chodníka súvisle až po 

koniec úseku km 0,698 37. Na vetve „B“ bude zriadený nový prístrešok pre autobusovú 

zastávku. 

- Šírkové usporiadanie chodníkov (mimo autobusových zastávok) na vetvách „A“, „B“, „C“ a 

„D“ je navrhnuté od 1,80m do 2,1m pre obojsmerný pohyb chodcov (2x0,75m=1,5m). V 

miestach autobusových zastávok na vetve „B“ je šírka chodníka navrhnutá 2,65m. Šírka 

samostatného zastávkového pruhu na vetve ,,B“ je navrhnutá 3,25m. 

- Odvedenie zrážkových povrchových vôd z chodníka, z cesty a priľahlých priestorov bude 

zabezpečené: 

-  na vetve „A“ prepojením novej uličnej vpuste UV1 A s potrubím do potrubia v odstránenej 

jestvujúcej uličnej vpuste perforovaným flexibilným potrubím DN200mm, 
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-  na vetve „B“ zriadením troch uličných vpustí, ktoré budú prepojené s kontrolnými 

plastovými šachtami PVC potrubím DN200mm. Šachty budú navzájom prepojené 

perforovaným flexibilným potrubím so vsakovacou úpravou. Potrubie „vsakovacieho 

trativodu“ nebude prepojené do žiadneho jestvujúceho priľahlého potrubia. 

-  na vetve „C‘‘ budú zrážkové povrchové vody z chodníka odvedené do priľahlého terénu a 

obecného potoka. 

-  na vetve „D“ budú zrážkové povrchové vody z cesty a chodníka odvedené do nových 

uličných vpustí. Z uličných vpustí bude ďalej povrchová zrážková voda odtekať 

perforovaným flexibilným potrubím DN200 do kontrolných plastových šachiet a následne 

flexibilným perforovaným potrubím DN200 do priľahlých vetiev vsakovacích trativodov. 

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné 

stanovisko: 

- Navrhovanou stavbou dôjde k dotyku s Bobroveckým potokom, hydrologické číslo 

poradia:4-21-02, číslo v správcovstve:507 a BP Bobroveckého potoka, hydrologické číslo 

poradia: 4-21-02, číslo v správcovstve: 509 v správe našej organizácie. 

- K umiestneniu vetvy A nemáme zásadné výhrady. Navrhovanou vetvou nedôjde 

k priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie. S odvodnením vetvy A do 

existujúceho potrubia dažďovej kanalizácie cez perforované potrubie je možné súhlasiť. 

- Začiatok vetvy B je umiestnený nad zatrubneným vodným tokom v súčasnosti je daná 

plocha zatrávnená. 

- S navrhovaným rozšírením existujúceho rúrového priepustu DN 1000 podľa predloženej PD 

súhlasíme. 

- K vybudovaniu oporného múru na vetve C v dĺžke 16,5 m je možné súhlasiť. Vybudovaním 

oporného múru nedôjde k zmenšeniu existujúceho prietočného profilu. 

- S navrhovaným rámovým priepustom na vetve C podľa predloženej PD súhlasíme. 

- K umiestneniu navrhovanej vetvy D nemáme zásadné výhrady. Stavbou nedôjde k 

priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie. 

- K začatiu prác v blízkosti vodných tokov žiadame prizvať zástupcu Správy povodia horného 

Váhu v Ružomberku - p. Krakovský/0914 325 868 a počas prác sa riadiť jeho pokynmi. 

- Ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme je zakázané. 

- Ak príde k znečisteniu koryta vodného toku počas výstavby žiadame jeho vyčistenie 

realizovať na náklady investora. 

- Svahy a dno vodného toku pred a za priepustami požadujeme upraviť dlažbou z lomového 

kameňa v šírke min. 2,0 m. 

- Úroveň dna koryta toku musí plynulo nadväzovať na existujúcu niveletu dna. 

- Úpravu koryta pred a za priepustom žiadame zastabilizovať priečnym stabilizačným 

prahom. Premostenie a úprava toku pod priepustom zostane v správe majetku a údržbe 

investora. 

- Zhotoviteľ stavby je v zmysle §10 Zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami povinný 

vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie našej 

organizácii. 

- Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, ku ktorým by došlo v rámci 

výstavby, uviesť do pôvodného stavu. Narušený terén v rámci ochranného pásma toku 

zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. 
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- Upozorňujeme, že vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné 

náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej 

riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko 

nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním 

vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona). Z uvedeného vyplýva vlastníkovi priepustu 

povinnosť čistenia koryta v profile jeho zriadenia. 

- Ako správca vodného toku si vyhradzujeme právo v prípade nevyhnutnosti vykonania 

údržby koryta toku v profile navrhovaného premostenia, do 30 dní od našej výzvy, od vás 

požadovať vyčistenie koryta a odvoz materiálu z čistenia (nánosy, naplaveniny,..) na vlastné 

náklady investorov. 

- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i 

vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona. 

- Projekt skutočného vyhotovenia so zameraním požadujeme odovzdať aj v digitálnej forme 

zástupcovi správcu toku pri kolaudácii. 

- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaný. 

 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  vo vyjadrení pod. č. 9690/2021/MH zo dňa 17.12.2021 

súhlasí s týmito pripomienkami: 

- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe 

LVS, a. s., ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. Presnú 

trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýči LVS, a. s. na základe predloženej 

objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách). Kontakty: Ing. Janík, 0917 503 

364 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia. 

- Pri výstavbe uličných vpustov, osvetlenia a všetkých stavebných objektov žiadame dodržať 

pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona 442/2002 Z. z., 

t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu. Všetky stavebné 

objekty musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany.  

- Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných šachtách 

upraviť do výšky budúcej nivelety spevnených plôch. Pri vykonávaní stavebných prác 

v miestach, v ktorých dochádza ku kolízii s našimi sieťami a šachtami, žiadame navrhovaný 

postup prác konzultovať s našim pracovníkom. Kontakt: Ing. Hán 0908 916 580. 

- Krytie potrubia verejného vodovodu musí byť zachované. Plocha nad potrubím (v rozsahu 

pásma ochrany) nesmie byť hutnená vibračným valcom, len vibračnou doskou. 

- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach 

v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel.č.  044 55 219 92 alebo 0908 916 

579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora. 

- Ku kontrole realizovaných prác prizvať zástupcov našej spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť 

s kolaudáciou stavby. Kontakty: - Ing. Hán, 0908 916 580; p. Hričák, 0905 701 932. 

- Po ukončení výstavby zabezpečiť a odovzdať LVS, a. s., porealizačné zameranie šácht – 

výškopis. 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina vo vyjadrení pod č. 202112-SP-0092-1 zo dňa 

07.01.2022: 

SSD s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 
- V predmetnej lokalite  sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SDD. 
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Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na 

situačnou výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia 

vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné)Presnú trasu podzemných káblových vedení 

je potrebné vytýčiť. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať 

aj podzemné vedenia tretích osôb. 

- Pred začiatkom realizácie ie potrebné vytýčenie podzemných vedení, ktoré bude 

realizované na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovei 

stránke www.ssd.sk. link: https://online.sse.sk/vtc/wtyc.wv., pri ktorom bude dodávateľ 

stavebných prác preukázateľne oboznámený o blízkosti energetických zariadení. 

Vytýčenie podzemných vedení bude vykonané za úhradu v zmysle platného cenníka. 

- V mieste križovania spevnených plôch a podzemných vedení musia byť dodržané              

ustanovenia normy STN 34 1050 (Predpisy pre uloženie silových elektrických vedení). 

Spevnené plochy musia byť realizované dlažbou, ktorú bude možné v prípade potreby 

výkopových prác pri vzniku poruchy rozobrať bez poškodenia. V  zmysle STN 34 1050 

musí byť distribučné káblové podzemné vedenie v prípade úpravy výšky terénu v 

minimálnej hĺbke 1m a v mieste križovania navyše uložené v chráničke (v betónových 

žľaboch alebo rúra FXKVR). V opačnom prípade je potrebné vykonať uloženie kábla do 

predpísanej hĺbky a káblovej chráničky. Takáto činnosť je vyvolanou investíciou zo 

strany stavebníka komunikácie, posudzuje sa ako preložka v zmysle Zákona 251/2012 

Z.z. Postup pri riešení preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia spolu so 

žiadosťou je uvedený na stránke www.ssd.sk/doplnkove-sluzby/prelozky-

elektroenergetickych-rozvodnych-zariadeni7page _id=6366. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD a začatím 

kolaudačného konania je nutné prizvať zástupcu SSD, kontakt: (prevadzkovatel@ssd.sk) 

na kontrolu zariadení a požiadať o stanovisko k dodržaniu podmienok vyjadrenia SSD, 

a.s.. Bez predloženia tohto stanoviska nebude SSD súhlasiť s kolaudáciou stavby. 

- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 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. 

- 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. 

- Pri manipulácií mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 

križovaní. 

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/wtyc.wv
http://www.ssd.sk/doplnkove-sluzby/prelozky-elektroenergetickych-rozvodnych-zariadeni7page
http://www.ssd.sk/doplnkove-sluzby/prelozky-elektroenergetickych-rozvodnych-zariadeni7page
mailto:prevadzkovatel@ssd.sk


14 

 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 

buď v “Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia” resp. zápisom do stavebného denníka. 

 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod. č.: 6612201034 zo dňa 13.01.2022 

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 zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 

povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 

stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

- 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. 

- 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. 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10  zákona č. 351/2011 Z. z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. 

- 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. 

- 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. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa 

§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- 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, 
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televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

- 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.  

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo vyjadrení 

pod č. ORHZ-LM1-2021/001011-002 zo dňa 08.12.2021 súhlasí bez pripomienok. 

 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, alebo projektovej dokumentácie: 

-    V projekte pre stavebné povolenie dodržať podmienky vyhradené v stanoviskách dotknutých    

     orgánov a organizácií.  

-    Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s § 9 vyhlášky č.  453 /   

     2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami       

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

 

Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených 

záujmov účastníkov konania: 

- Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných 

vedení inžinierskych sietí.  

- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie oprávnenej 

právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. 

 

K návrhu sa vyjadrili: 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva pod č.OU-LM-OSZP-2021/013781-002 dňa 28.12.2021, úsek štátnej vodnej správy 

dňa pod č. OU-LM-OSZP-2021/013532-002 dňa 17.12.2021; Správa ciest žilinského 

samosprávneho kraja pod č. 43/2022/SCŽSK-38 dňa 15.01.2022; Krajský pamiatkový úrad 

Žilina; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, okresný dopravný 

inšpektorát pod č.ORPZ-LM-24-006/2022 dňa 01.02.2022; Slovenský vodohospodársky podnik, 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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štátny podnik pod č. CS SVP OZ PN 370/2022/04, CZ 11748/210/2022 dňa 24.03.2022; 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  pod č.9690/2021/MH dňa 17.12.2021; Stredoslovenská 

distribučná, a.s., Žilina pod č. 202112-SP-0092-1 dňa 07.01.2022; Slovak Telekom, a.s., 

Bratislava pod č. 6612201034 dňa 13.01.2022; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného 

zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. ORHZ-LM1-2021/001011-002 dňa 08.12.2021. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené žiadne námietky. 

        

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 žiadosť 

o stavebné povolenie. 

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj 

pre právnych nástupcov konania. 

 

Odôvodnenie: 
Navrhovateľ Obec Bobrovec, 032 21  Bobrovec 90, IČO: 00 315 117 podal dňa 

07.03.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v 
Liptovskom Mikuláši návrh o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník Bobrovec-
Potoveň smer koniec obce “ - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Bobrovec. Uvedeným dňom 
bolo začaté územné konanie. 

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 30.03.2022 pod č. MsÚ/ÚRaSP 

2022/1363-2/MMo, začatie konania o umiestnení líniovej stavby všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 22.04.2022. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky 

a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, 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 

neboli správnemu orgánu doručené námietky účastníkov konania. 

  Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh 

na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v     

§ 37 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. Stavebný úrad 

v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre 

stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky 
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dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil 

dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby. 

       Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja 

územia a je v súlade s platným územným plánom obce Bobrovec, ktorý bol schválený uznesením 

zastupiteľstva obce č. 5/1995 dňa 14.09.1995.  

      Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.        

č. 532/2002 Z. z. 

Vlastníctvo preukázané: listy vlastníctva LV č. 1540, 2850 a 1511 v k. ú. Bobrovec, overené na 

portáli OverSi.gov.sk. 

Boli doložené súhlasy so stavbou „Chodník Bobrovec-Potoveň smer koniec obce“ od 

vlastníkov jednotlivých pozemkov, ktoré  budú stavbou dotknuté.  

 

Správny poplatok - navrhovateľ je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle § 4 ods. 

1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

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 Jalovec prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného 

rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. 

    O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 

Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Žilina.  Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Ján Matloň 

                                                                                                    Starosta obce Jalovec 

 

 

Doručuje sa 

– vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje 

formou verejnej vyhlášky 

 

Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Jalovec. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj na 



18 

 

webovom sídle, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, 

ktorého sa týka. 

 

Na vedomie  

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 

osloboditeľov 1, 031 41  Liptovský Mikuláš – Staré Mesto 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, ŠVS, 

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred ČSA 7, 974 

31 Banská Bystrica 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 

80 Liptovský Mikuláš 

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

- LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová 

- Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, okresný dopravný inšpektorát, 

Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš 

- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana 

Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 

25, 031 01  Liptovský Mikuláš – Staré Mesto 

 

 

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. 
 
 

Úradný záznam 

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa :     

 

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/  dňa :  

 

Oznámené na webovej stránke mesta /obce/ a na CUET : .......................................................... 

 

(Elektronická tabuľa, rozhlas , lokálne TV a iné miestne médiá ...) 


