
Obec   Nedožery-Brezany 
Obecný úrad Nedožery-Brezany 

Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

___________________________________________________________________________ 

 Číslo: 775/2019-910/SP                                         V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 19.09.2019 

 Vybavuje: Ing. Jankovová 
 

 

 
 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

 

Vyvesená dňa: 19.09.2019 

Zvesená dňa:   04.10.2019                                                                 Meno, podpis, pečiatka 

R o z h o d n u t i e 
 
 

 

 navrhovateľ O2 Slovakia, s.r.o. 

  so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863  

v zastúpení spoločnosťou DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš,  

IČO 30225582, 

( ďalej len „navrhovateľ“) 

podal dňa 10.07.2019, s doplnením dňa 13.09.2019, na tunajšom stavebnom úrade návrh na 

vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie 

označenej pod názvom „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej 

komunikačnej siete 71548 PDNEB NEDOŽERY BREZANY“ s členením stavby SO-01 

Stožiar, základ stožiara, SO-02 Prevádzkový objekt - outdoor technológia, SO-03 Prípojka 

NN a SO 04 Oplotenie, (ďalej len stavba), umiestnenej v katastrálnom území Nedožery, na 

pozemku registra E KN parc. č. 2288/2 (časť registra C KN parc. č. 2279/3) - stožiar, 

prevádzkový objekt, oplotenie, na pozemkoch registra E KN parc. č. 2288/2 a 2291/2 (časť 

registra C KN parc. č. 2279/3) a na pozemkoch registra E KN parc. č. 2291/1, 2292/1 a 

2295/1 (časť registra C KN parc. č. 2370/3) -  prívod elektrickej energie.  

Ostatní účastníci konania: 

1. Juraj Humaj, V. B. Nedožerského 154/145, 972 12 Nedožery-Brezany 

2. Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, 972 12 

Nedožery-Brezany  

3. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj 

k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznáme 

fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj 

k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté podľa ust.     

§ 36 ods. 4 stavebného zákona prostredníctvom verejnej vyhlášky  

      Obec Nedožery-Brezany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon 
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štátnej správy podľa čl. I § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), posúdil   predložený  návrh  

podľa ust. § 35 a ďalších stavebného  zákona a podľa ust. § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia 

podľa ust. §§ 39, 39a  stavebného  zákona  v súlade s ust. § 4 citovanej vyhlášky, vydáva   
 

rozhodnutie  o umiestnení stavby  
„Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej  

komunikačnej siete 71548 PDNEB NEDOŽERY BREZANY“ 
(ďalej len „stavba“) 

s členením stavby SO-01 Stožiar, základ stožiara, SO-02 Prevádzkový objekt – outdoor 

technológia, SO-03 Prípojka NN a SO 04 Oplotenie  

v katastrálnom území Nedožery, na pozemku registra E KN parc. č. 2288/2 (časť registra C 

KN parc. č. 2279/3) - stožiar, prevádzkový objekt, oplotenie, na pozemkoch registra E KN 

parc. č. 2288/2 a 2291/2 (časť registra C KN parc. č. 2279/3) a na pozemkoch registra E KN 

parc. č. 2291/1, 2292/1 a 2295/1 (časť registra C KN parc. č. 2370/3) -  prívod elektrickej 

energie, v rozsahu predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej 

spoločnosťou DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 30225582, 

oprávnenou osobou: Ing. Július Matejček, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 

3735*I4, v 04/2019 a to podľa výkresu č. 1-00 SITUÁCIA UMIESTNENIA vyhotoveného na 

podklade katastrálnej mapy.  
 

Z hľadiska času trvania je stavba dočasného charakteru. Charakter dočasnosti je z dôvodu 

iného práva navrhovateľa zabezpečeného na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 

17.10.2018 a dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 17.10.2018 uzatvoreného dňa 

17.04.2019. Doba trvania dočasnosti stavby je do doby nájmu uvedenej v bode VI. nájomnej 

zmluvy uzatvorenej dňa 17.10.2018 (20 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy). Ak sa vlastník 

stavby počas trvania nájomného vzťahu stane vlastníkom pozemku, bude stavba trvalého 

charakteru.      

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala spoločnosť DELTECH, a.s., 

Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 30225582, oprávnená osoba: Ing. Július 

Matejček, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 3735*I4, v 04/2019. 

Umiestnenie stavby je zakreslené v situačnom výkrese vyhotovenom na podklade katastrálnej 

mapy, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia.   

Pre umiestnenie stavby, projektovú prípravu a uskutočnenie stavby sa určujú tieto 

podmienky: 

1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického  riešenia stavby s okolitým životným     

prostredím:  
Stavba umiestňovaná v tomto konaní rieši umiestnenie novej základňovej stanice mobilnej 

komunikačnej siete 2G/LTE pozostávajúcej z dominantného celku tvoreného štvorbokým 

oceľovým priehradovým stožiarom celkovej výšky 50,0 m kotveným do železobetónového 

základu, zinkovej farby a prislúchajúcim technologickým zariadením umiestneným 

v technologických kabinetoch pod oceľovým prístreškom na oceľových podstavcoch 

kotvených do betónovej plochy. Na vrchole stožiara sú v požadovanej výške a smere 

umiestnené antény. Stavba bude napojená na elektrickú energiu novým prívodom NN 

z existujúcej poistkovej skrine SR4 pri objekte skladu v areáli Poľnohospodárskeho družstva 
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Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch nachádzajúcom sa na pozemku registra C 

KN parc. č. 2370/22 v katastrálnom území Nedožery a ukončeným v navrhovanej prípojkovej 

skrini SP.PR osadenej v oplotení objektu základňovej stanice. Oplotenie základňovej stanice 

je navrhnuté z trúbkových profilov Ø 70/3 mm a výšky 2 100 mm kotvených do základových 

pätiek, na trúbkové profily bude uchytené pozinkované pletivo výšky 2 050 mm.  

2. Polohové a výškové  umiestnenie stavby: 

Stavba bude polohovo a výškovo umiestnená podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie 

prerokovanej na ústnom pojednávaní a odsúhlasenej v tomto konaní.  

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, vlastníkov resp. správcov sietí 

technického vybavenia a záväzných stanovísk dotknutých orgánov:  

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. j. KPÚTN-2019/11764-2/33236 zo dňa 30.04.2019 t. 

z.: 

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín s realizáciou uvedenej stavby na parc. č. KNE 2288/2 

v katastrálnom území Nedožery súhlasí a určuje podmienky: 

 Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom 

k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej 

lokality. 

 Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrólny deň za účasti 

pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica.  

Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme 

ohlásiť s dvojtýždenným predstihom emailom (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) alebo 

telefonicky s uvedením telefonického kontaktu.  

 Podľa ust. § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a ust. § 127 stavebného zákona v prípade 

zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba 

zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo 

prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý 

pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ 

Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni 

odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať 

všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť 

a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa 

vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález 

vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť 

najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom 

náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii 

nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

 KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období 

od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 

 KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených 

pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. 

 Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej  

samosprávy. 

 V súlade s ust. § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa ust. § 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. 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

v odpadovom hospodárstve, č. j. OU-PD-OSZP-2019/011736 zo dňa 30.04.2019 t. z.: 

 Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou 

mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
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DELTECH, a.s., Liptovský Mikuláš, v apríli 2019, počas realizácie predmetnej stavby sa 

predpokladá vznik odpadu  s katalógovým číslom 12 01 02, 15 01 01, 15 01 02, 17 04 05, 

17 04 11. 

 S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z 

hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok: 

 Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie 

stavby, v súlade s ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 

o odpadoch) prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch. Doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti 

o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.  

 Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa ust. § 99 ods. 1 písm. b) 

bod 5 zákona o odpadoch.    

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

prírody a krajiny, č. j. OU-PD-OSZP-2019/011739.002 zo dňa 18.04.2019 t. z.: 

 Predmetná stavba bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v obci 

Nedožery-Brezany, v katastrálnom území Nedožery, na pozemku KN E s parcelným 

číslom 2288/2 (orná pôda), mimo zastavaného územia obce, mimo území medzinárodného 

významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000 a v zmysle ust.      

§ 12 zákona  NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon)  tu platí prvý stupeň ochrany. 

 Plánovanú stavbu je možné umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok: 

 V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa je nutné postupovať v zmysle 

ust. § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub obec Nedožery-Brezany.  

 Dodržať povinnosť ustanovenú § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní 

činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich 

biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo 

k poškodovaniu a ničeniu. 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. j. 

OU-PD-OSZP-2019/011701 zo dňa 03.05.2019 t. z.: 

 Podľa ust. § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení 

plánovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za týchto podmienok: 

 Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov, vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásma verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie.   
 Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie 

odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia 

v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP/2009/01305 v aktuálnom znení. 

 Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie 

súvisiace normy.  

 Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality. 

 Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú 

bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť 

alebo nepoškodiť susedné pozemky. 

 Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas 

orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. 

 Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa ust. § 28 vodného zákona sa v zmysle ust. 

§ 73 ods. 17 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko. 
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Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, č. j. OU-PD-OKR-2019/11992-2 zo 

dňa 26.04.2019 t. z.: 

 Po posúdení projektu stavby Okresný úrad Prievidza dospel k záveru, že uvedená 

dokumentácia – stavba - nevyžaduje údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska 

civilnej ochrany. 

 Okresný úrad Prievidza súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Oporný 

a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete“ bez 

pripomienok. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, č. j. ORHZ-PDl-405-

001/2019 zo dňa 26.04.2019 t. z.: 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi preskúmalo predloženú 

projektovú dokumentáciu pre stavbu Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia 

elektronickej komunikačnej siete a nemá k nej žiadne pripomienky.  

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, OU-PD-PLO-2019/13680-42801 zo 

dňa 25.07.2019 t. z.: 

 Tunajší úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska zákona č. 220/2004 

Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon") nemá námietky k navrhovanému 

zámeru za predpokladu, že: 

 Budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v ust. § 12 cit. zákona. 

 Navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Nedožery-

Brezany. 

 Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia je potrebné požiadať 

tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa ust.    

§ 17 ods. 5 zákona s priložením dokladov uvedených v príslušnom paragrafe. 

Stredoslovenská  vodárenská  prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 03  Prievidza, č. j. 

328-321/Vi-2019 zo dňa 10.05.2019 t. z.: 

Stanovisko k umiestneniu stavby: 

 S umiestnením stavby súhlasíme. V katastrálnom území Nedožery na pozemku KN-C p. č. 

2279/3, KN-E 2288/2 sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica 

a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská 

Bystrica. 

 Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania. 

Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s., Bratislava, č.j. TD/NS/0130/2019/Ba 

zo dňa 07.08.2019 t. z.: 

 SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej 

plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok: 

 Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, 

že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami v správe SPP-D. 

 Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov podľa podmienok uvedených 

v tomto vyjadrení ako aj podmienok uvedených v Zápise z vytýčenia plynárenských 

zariadení. 

 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. 
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 V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných 

právnych 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 zariadeniám. 

 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 s navrhovanou stavbou. 

 K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme: 

 Toto stanovisko nie je súhlasným stanoviskom pre účely stavebného konania alebo pre 

konanie podľa iných právnych predpisov a podobne ho nemožno použiť ako súčať 

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. 

 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.    

Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Žilina, č. j. 4600041925 zo dňa 27.03.2018 t. 

z.: 

 V lokalite, v ktorej ste prejavili záujem o pripojenie pre Vaše odberné miesta sa aktuálne 

nenachádzajú zariadenia distribučnej sústavy SSD vôbec alebo nie sú vybudované 

zariadenia s dostatočnou disponibilnou kapacitou. 

 Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky resp. 

priloženie fotokópie tohto vyjadrenia. 

 V prípade potreby sme Vám k dispozícii na: 

 Telefón: 0850166007 (Prevádzková doba v pracovných dňoch od 8:00 hod. – 15.00 hod.). 

 E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk. 

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

 Web: www.ssd.sk.  

Orange Slovensko, a.s., Bratislava, prostredníctvom spoločnosti Michlovský, spol. s r.o., 

Piešťany, č. j. BB-1162/2019 zo dňa 03.05.2019 t. z.: 

 V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., 

Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

Energotel, a.s., Bratislava, č. j. ET/MM19/950 zo dňa 01.08.2019 t. z.: 

 Stavba „71548 PDNEB Nedožery Brezany – Oporný a vytyčovací bod nadzemného 

vedenia elektronickej komunikačnej siete na p. č. KN E 2288/2 k. ú Nedožery“ nezasahuje 

podzemné siete telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; SE, 

a.s., VE Trenčín a Energotel, a.s., Bratislava. 

 Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. j. 6611910510 zo dňa 16.04.2019 t. z.: 

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk
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 Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s., dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie v katastrálnom území Nedožery par. č. 

2288/2: 

 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. 

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

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

rušeniu. 

 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade 

zmeny  vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nesplní 

nižšie uvedenú povinnosť. 

 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 podrobnejšej projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, 

peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144. 

 V zmysle ust. § 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 ust. § 66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z. z. 

je potrebné v prípade potreby uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky 

telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých sietí SEK. Bez uzavretia dohody nie 

je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK. 

 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení. 

 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. 

 Plánovaný stožiar O2 Slovakia bude prekážkou pre MW linku Slovaku Telekomu. 

Kontaktujte prosím p. Kucharčíka 0903 600 250. 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa ust. § 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, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje 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. 

mailto:peter.blaho@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s..   

 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 

využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. 

 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje  žiadateľa požiadať o vytýčenie. 

 Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres obsahujúci 

záujmové územie žiadateľa.  

 V prípade, že zámer stavebníka, 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, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., 

povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom, a.s.. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať 

práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba 

zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907. 

 V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu. 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 

jeho ochranu stanovené. 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 

30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia (napr. 

hĺbiace stroje). 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozenia, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129. 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny 

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 

Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trenčín, č. j. CPTN-OTS-2019/005792-002 zo 

dňa 14.08.2019 t. z.: 

- Oddelenie telekomunikačných služieb CP v Trenčíne nemá vo vyznačenom záujmovom 

území žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.  

mailto:zlievsky@zyry.sk


 9 

Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Bratislava, č. j. ÚSMŠ-29-65/2019   

zo dňa 24.04.2019 t. z.: 

 Po posúdení predložených podkladov nemáme k pripravovanej stavbe a spracovanej 

dokumentácii stavby pripomienky a súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby 

„Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete – 71584 

PDNEB Nedožery-brezany“ na pozemku KN-E parc. č. 2288/2 k. ú. Nedožery za 

dodržania plánovaných technických a prevádzkových parametrov stanice. 

 V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne vedenia alebo zariadenia v správe 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky.  

 Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

oddelenie oblastného hygienika Žilina, č. j. 16256/2019/ÚVHR/35171 zo dňa 26.04.2019 

t. z.: 

- Súhlasí sa s návrhom žiadateľa DELTECH, a.s., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 

Liptovský Mikuláš, IČO 30225582, na územné konanie stavby elektronickej 

komunikačnej siete „Základňová stanica rádiotelefónnej siete 71548 PDNEB Nedožery-

Brezany“. 

- Upozorňujeme, že budúci prevádzkovateľ podľa ust. § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný:  

 Pred kolaudáciou stavby predložiť na MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina, na posúdenie 

z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na vydanie záväzného 

stanoviska na kolaudáciu stavby. 

 Pred uvedením zariadenia do prevádzky predložiť na MDV SR, Útvar vedúceho 

hygienika rezortu, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, na posúdenie z hľadiska 

možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na vydanie rozhodnutia na 

uvedenie do prevádzky. K predmetnému návrhu je potrebné predložiť protokol 

o objektivizácii intenzity elektromagnetického poľa a výsledky meraní spolu s výpočtom 

úrovne expozície zamestnancov resp. obyvateľov a prevádzkový poriadok zariadenia 

vypracovaný v rozsahu vymedzenom NV SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení neskorších predpisov.  

Dopravný úrad Bratislava, č. j. 12219/2019/ROP_002/17094 zo dňa 23.05.2019 t. z.: 

 Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve v zmysle ust. § 28 

ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ust. § 126 ods. 1 

stavebného zákona s umiestnením stavby (priehradový stožiar vrátane antén)  

v navrhovanom novom mieste určenom súradnicami cca 48
o
49´16,96´´N 18

o
38´16,87´´E 

v systéme WGS-84 a realizáciou podľa predložených podkladov (projektová 

dokumentácia na ÚR 04/2019) súhlasí. 

 Letecké prekážkové značenie stožiara s maximálnou nadmorskou výškou cca 344,25 m n. 

m. Bpv, t. j. výškou 50,25 m nad úrovňou + 0,000 m vrátane antén (bez bleskozvodov), 

Dopravný úrad nepožaduje.  

 Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že 

nedôjde k zmene umiestnenia stavby, prípadne k zmene jej výškových parametrov. 

Nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia na 

príslušný stavebný úrad. V takomto prípade je platnosť záväzného stanoviska určená 

platnosťou rozhodnutia stavebného úradu. 

 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov 

civilného letectva.  
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4. Ostatné podmienky určené stavebným úradom: 

 Rešpektovať ust. § 127 ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(občiansky zákonník), v zmysle ktorého sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad 

mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho 

práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku 

alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na 

upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať 

susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými 

a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá 

vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo 

svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy presahujúce na jeho pozemok.  

 Podľa ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom 

záujme: 

 V zmysle ust. § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich 

vedenia na cudzej nehnuteľnosti. 

 V zmysle ust. 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, 

prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť. 

 V zmysle ust. 66 ods. 1 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, 

najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť 

a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo 

užívateľ pozemku.     

  V zmysle ust. § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ust. § 66 ods. 1 písm. a) 

cit. zákona sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na 

vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.  

 Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je podľa ust. § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v platnom znení povinný pri výkone práv podľa ust. § 66 

ods. 1 cit. zákona počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo 

porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby  ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí 

výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti 

najmenej 15 dní vopred.  

 V zmysle ust. § 66 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do 

predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu 

zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je 

možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla 

škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú 

náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na 

jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do 

jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného 

obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku 

núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník na výške 

primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do 

šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku 
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podľa ust. § 66 ods. 1 obmedzí v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na 

jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na 

jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do 

jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného 

obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď vzniku 

núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti 

na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na 

rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 

 Na účely  ust. § 66 ods.1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení  verejný záujem sa posudzuje najmä podľa toho, či 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb 

s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. b) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení sieť sa poskytuje alebo má poskytovať na celom území 

Slovenskej republiky. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. c) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná 

verejná telefónna služba vrátane plnenia povinností podľa ust. § 41 cit. zákona. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm.d) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná 

univerzálna služba. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. e) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení sieť je alebo má byť prepojená podľa ust. § 27 cit. 

zákona. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. f) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení sieť je alebo má byť súčasťou siete novej generácie 

a napĺňať ciele národnej stratégie schválenej vládou. 

      Rozhodnutie o námietkách účastníkov konania: Námietky voči umiestneniu stavby  

neboli  uplatnené. 

      Toto rozhodnutie platí v zmysle ust. § 40 odst. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti rozhodnutia môže stavebný úrad podľa ust. § 40 ods. 

3 stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podá pred uplynutím lehoty. 

O d ô v o d n e n i e: 

     Navrhovateľ, spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 

IČO 35848863, v zastúpení spoločnosťou DELTECH, a.s., so sídlom Priemyselná 1, 031 01 

Liptovský Mikuláš, IČO 30225582, podal dňa 10.07.2019, s doplnením dňa 13.09.2019, na 

tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby 

v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Oporný a vytyčovací bod 

nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete 71548 PDNEB NEDOŽERY 

BREZANY“ s členením stavby SO-01 Stožiar, základ stožiara, SO-02 Prevádzkový objekt - 

outdoor technológia, SO-03 Prípojka NN a SO 04 Oplotenie, (ďalej len stavba), umiestnenej 

v katastrálnom území Nedožery, na pozemku registra E KN parc. č. 2288/2 (časť registra C 

KN parc. č. 2279/3) - stožiar, prevádzkový objekt, oplotenie, na pozemkoch registra E KN 

parc. č. 2288/2 a 2291/2 (časť registra C KN parc. č. 2279/3) a na pozemkoch registra E KN 

parc. č. 2291/1, 2292/1 a 2295/1 (časť registra C KN parc. č. 2370/3) -  prívod elektrickej 

energie. 

     Stavba umiestňovaná v tomto konaní rieši umiestnenie novej základňovej stanice mobilnej 

komunikačnej siete 2G/LTE pozostávajúcej z dominantného celku tvoreného štvorbokým 
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oceľovým priehradovým stožiarom celkovej výšky 50,0 m kotveným do železobetónového 

základu a prislúchajúcim technologickým zariadením umiestneným v technologických 

kabinetoch pod oceľovým prístreškom na oceľových podstavcoch kotvených do betónovej 

plochy. Na vrchole stožiara sú v požadovanej výške a smere umiestnené antény. Stavba bude 

napojená na elektrickú energiu novým prívodom NN z existujúcej poistkovej skrine SR4 pri 

objekte skladu v areáli Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-

Brezanoch nachádzajúcom sa na pozemku registra C KN parc. č. 2370/22 v katastrálnom 

území Nedožery a ukončeným v navrhovanej prípojkovej skrini SP.PR osadenej v oplotení 

objektu základňovej stanice. Oplotenie základňovej stanice je navrhnuté z trúbkových 

profilov Ø 70/3 mm a výšky 2 100 mm kotvených do základových pätiek, na trúbkové profily 

bude uchytené pozinkované pletivo výšky 2 050 mm.  

     Podľa ust. § 43a ods. 3 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov inžinierskymi stavbami sú diaľkové 

a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné 

stanice. 

      Podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 

znení telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, 

príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov šírených prostredníctvom vedení, rádiovými, 

optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami. 

      Podľa ust. § 4 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 

znení rádiové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho príslušná časť, ktorá 

umožňuje komunikovať pomocou príjmu a vysielania, alebo príjmu alebo vysielania 

rádiových vĺn vo frekvenčnom spektre pridelenom pozemským komunikáciám alebo 

kozmickým rádiokomunikáciám. 

    Podľa ust. § 2 ods. 14 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 

znení vedenie sietí sú líniové a inžinierske stavby sietí a verejné technické vybavenie územia, 

najmä nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne prenosové systémy, káblové 

distribučné systémy a rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov, 

oporné a vytyčovacie body; vedenie je súčasť siete. 

    Podľa ust. § 2 ods. 15 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 

znení oporný bod nadzemného vedenia je konštrukcia nesúca alebo podopierajúca vodiče 

alebo káble. 

     Podľa ust. § 2 ods. 16 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom 

znení vytyčovací bod podzemného vedenia je tabuľka, pamätník alebo stĺpik určujúci polohu 

káblových súborov, križovatky káblov s pozemnými komunikáciami, dráhami alebo vodnými 

tokmi a polohovú zmenu trasy káblov v obciach alebo vo voľnom priestranstve.    

     Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

     Stavebný úrad oznámením zo dňa 06.08.2019 upovedomil účastníkov konania v súlade 

s ust. § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona o začatí územného konania v predmetnej veci 

a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

04.09.2019. V oznámení poučil účastníkov konania o ich právach a povinnostiach, najmä 

o lehote, v ktorej môžu k návrhu uplatniť námietky a pripomienky, ako aj o tom, že na 

oneskorené námietky sa neprihliadne a to ani v odvolacom konaní v zmysle ust. § 42 ods. 5 

stavebného zákona. Súčasne upozornil, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa 

neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 

územnoplánovacou dokumentáciou.  

     Oznámenie o začatí predmetného konania doručil stavebný úrad aj dotknutým orgánom  

v súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona s poučením o ich právach a povinnostiach.  

     Podľa ust. § 36 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad uplatnil záväzné stanoviská 

dotknutých orgánov zabezpečené pred začatím územného konania.  
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     Podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad oznámil účastníkom konania 

verejnou vyhláškou začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby 

alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 

účastníkov konania, ako aj územného konania o vyžití územia, o stavebnej uzávere 

a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, ako aj v prípade, že stavebnému úradu 

účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

     Podľa ust. § 36 ods. 5 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, 

ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené 

pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, 

v akej boli ich požiadavky splnené.    

     Stavebný úrad v oznámenom konaní posúdil navrhovateľom podaný návrh a dospel 

k názoru, že návrh obsahuje predpísané náležitosti v potrebnom rozsahu pre jeho posúdenie 

podľa ust. § 3 vyhlášky č. 453/2002 Z. z.. V oznámenom konaní a ani na ústnom pojednávaní 

neboli predložené stavebnému úradu námietky voči umiestneniu stavby.  

     Stavebný úrad má za to, že splnil povinnosť podľa ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

s správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny 

poriadok) t. z. dal možnosť účastníkom konania a dotknutým orgánom ešte pred vydaním 

rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia. Správny orgán je povinný 

postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými 

osobami, ktorých sa konanie týka a dať im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne 

obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.   

     V zmysle ust. § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách podnik 

môže v nevyhnutnom  rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať 

verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, vstupovať v súvislosti so 

zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť, 

vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a 

iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve 

neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku. V zmysle ust. § 66 ods. 2 citovaného zákona 

povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami 

viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. 

       Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik (operátor) v súlade 

s ust. § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

       Navrhovateľ ako poskytovateľ siete alebo služby preukázal v zmysle ust. § 139 ods. 1 

písm. c) stavebného zákona k dotknutým pozemkom iné právo vyplývajúce z iných právnych 

predpisov.         

       Svoje stanoviská k predmetnému návrhu oznámili dotknuté orgány, vlastníci resp. 

správcovia technických sietí a účastníci konania. Ich stanoviská boli skoordinované 

a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

     Podľa ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť 

rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutia o využití 

územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční 

vyvesením  rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

     Stavebný úrad v územnom konaní posúdil navrhovateľom podaný návrh podľa ust. § 37 

ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie  stavby zodpovedá hľadiskám  

starostlivosti  o životné  prostredie,  potrebám  požadovaných opatrení v území a ich 

dôsledkov a uvedený návrh nie je v rozpore s Územným plánom obce Nedožery-Brezany 

schváleným OZ v Nedožeroch-Brezanoch prijatým uznesením OZ č. 7/2012 zo dňa 

29.02.2012, pričom záväzná časť je prijatá ako VZN obce Nedožery-Brezany č. 1/2012 zo 

dňa 25.04.2012. 
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     Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, 

podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických  zariadení, dopravné 

podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a 

povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod. 

     Navrhovateľ zaplatil správny poplatok vo výške 100,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet obce  Nedožery-Brezany.  

    P o u č e n i e : 

     Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa ust. § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo 

dňa jeho doručenia na  Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Odvolanie sa podáva na tunajšom stavebnom úrade t. z. na 

obci Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 

Nedožery-Brezany.         

     Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

    

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

                                                                                       starosta obce Nedožery-Brezany                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

Príloha: 

 - umiestnenie stavby zakreslené v situačnom výkrese  podľa mapy katastra nehnuteľností 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručí: 

1. navrhovateľ  

2. DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

3. ostatným účastníkom  konania podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 

4. do spisu 

 

Na vedomie: 

1. obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 

Nedožery-Brezany 

 

Doručenie rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou pre účastníkov konania 

uvedených v rozdeľovníku pod č. 3 zabezpečí obec Nedožery-Brezany vyvesením 

rozhodnutia o umiestnení stavby na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany súčasne zverejní túto písomnosť aj 

iným spôsobom v mieste obvyklým. 
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