
Obec  Nedožery-Brezany , 
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,  

Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/15 

_________________________________________________________________________ 
Podacie číslo obce: 126/2021-975                             V Nitrianskom Pravne dňa  01.07.2021 

Podacie číslo SOcÚ:  169/2021/SP 

Vybavuje:  Mgr. Budayová, 046/5446218 

 

Verejná vyhláška 

 

Zverejnená dňa: .......................................... 

Zvesená dňa:................................................ 

 

 

 

 

 

       ............................................................. 

                                                                                                  Meno, podpis, pečiatka 

 

O z n á m e n i e 
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania                                 

spojeného s miestnym zisťovaním 
 
 

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

35848863, prostredníctvom spoločnosti DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO:30225582 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 23.06.2021 (s doručením na 

SOcÚ Nitrianske Pravno dňa 30.06.2021) na stavebnom úrade obci Nedožery-Brezany návrh 

na kolaudáciu telekomunikačnej stavby povolenú pod názvom „Oporný a vytyčovací bod 

nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete 71548 PDNEB NEDOŽERY 

BREZANY“. 
 

Zmena stavby, ktorá je predmetom kolaudácie, bola povolená obcou Nedožery-Brezany pod 

podacím číslom obce 10/2021-588/SP (169/2020) dňa 31.03.2021 (právoplatné dňa 

30.04.2021), na pozemku KN registra „E“ parc. č. 2288/2 (novovytvorený pozemok KN 

registra „C“ parc. č. 2279/31, ktorá vznikla odčlenením z pozemku KN registra „C“ parc. č. 

2279/3) – stožiar, prevádzkový objekt, oplotenie, na pozemku KN registra „E“ parc. č. 2288/2 

(novovytvorená parcela KN registra „C“ č. 2279/31, ktorá vznikla odčlenením z pozemku KN 

registra „C“ parc. č. 2279/3) a na pozemkoch KN registra „E“ parc. č. 2291/1, 2292/1 a 2295/1 

(časť pozemku KN registra „C“ parc. č. 2370/3) – prívod elektrickej energie, v rozsahu 

projektovej dokumentácie, v k.ú. Nedožery. 
 

Predmetom povoľovania bola telekomunikačná stavba pozostávajúca z nasledovných 

objektov: 

Stavebný objekt: SO-01 Stožiar, základ stožiara 

SO-03 Prípojka NN 

SO-04 Oplotenie 

Prevádzkový objekt: SO-02 Prevádzkový objekt – outdoor technológia 
 

Predmetom kolaudácie je nová základňová stanica mobilnej komunikačnej siete 2G/LTE, 

pozostávajúca z dominantného celku tvoreného štvorbokým oceľovým priehradovým 

stožiarom celkovej výšky 50,00 m, kotveným do železobetónového základu do výšky 36,25 m 

s priemerným driekom a do výšky po 50,00 m s konštantným driekom. Antény GSM/LTE 
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budú umiestnené na nosných prvkoch vyhotovených z rúrových profilov, ukotvených 

k nárožníkom stožiara v požadovanom smere a výške. Ako prevádzkový objekt je navrhnutá 

technológia outdoor, technolog. zariadenie - vonkajší kabinet FCOA a ELTEK2200. 

Oceľový podstavec s technologickým zariadením je kotvený do betónovej plochy, súčasťou 

ktorej je oceľový prístrešok. Stavba je napojená na elektrickú energiu novým prívodom – 

káblom dĺ. 85m z existujúcej poistkovej skrine SR4 pri objekte skladu v areáli 

Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra a ukončeným v novej prípojkovej skrini SP.PR 

osadenej v oplotení základňovej stanice. Oplotenie je z trúbkových profilov výšky 2,1 m 

ukotvených do betónových pätiek, na ktorých je uchytené pletivo výšky 2,050 m. V hornej 

časti stĺpikov sú privarené profily na uchytenie ostnatého drôtu. Okolo celého oplotenia je 

zabránené vstupu ostnatým drôtom v troch výškových úrovniach až do výšky 2,50 m. 

Vstupná oceľová bránička je jednokrídlová šírky 1,20 m a výšky 2,00 m. 
 

Dňom podania návrhu na kolaudáciu bolo začaté kolaudačné konanie. 

Obec Nedožery-Brezany ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 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 štátnej 

správy podľa § 5 písm. a) 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, od 

01.07.2021 prostredníctvom Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno, pracoviska 

v Nitrianskom Pravne, ktorý vykonáva pre obec činnosť stavebného úradu, v súlade s § 80 

ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom                     

a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
 

 

deň  05. 08. 2021 o 08,40 h 

so stretnutím na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch. 
 

 

 

K ústnemu pojednávaniu je navrhovateľ povinný pripraviť: 

1. Preukázať úhradu správneho poplatku. 

2. Geometrický plán skutkového zamerania stavby. 

3. Projektovú dokumentáciu odsúhlasenú stavebným úradom v stavebnom konaní. 

4. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových  

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku. 

5. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov. 

6. Preukázať splnenie podmienok uvedených v  stavebnom povolení (predložiť doklad 

o znehodnotení odpadov z Okresného úradu Prievidza, Odboru starostlivosti o životné 

prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve; preukázať splnenie podmienok 

Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava, predložiť záväzné stanovisko Krajského 

pamiatkového úradu Trenčín, pracoviska v Prievidza, na základe podmienok, určených 

v stavebnom povolení, preukázať, že realizáciou stavby nedošlo k zásahu do sietí 

technického vybavenia v danom území). 

7. Stavebný denník. 

8. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi k užívaniu 

stavby, ak sa zástupca správneho orgánu nezúčastní kolaudačného konania. 

9. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctvo so sídlom v Prievidzi, 

regionálneho hygienika ku kolaudácii stavby resp. k uvedeniu do prevádzky. 

10. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, ak bol vyhotovený. 
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Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky  a stanoviská uplatniť najneskoršie 

pri ústnom pojednávaní, inak sa podľa ustanovenia § 80 ods. 2 stavebného zákona na ne 

neprihliadne.  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní  zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc na  zastupovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

                                                                                 starosta obce Nedožery-Brezany 

Na konanie sa pozývajú účastníci konania: 

1. O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, prostredníctvom 

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

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

3. Rusiňáková Marta, A. Rudnaya 202/13, 97101 Prievidza  

4. Mokrá Mária, A. H. Gavloviča 147/9, 97101 Prievidza 

5. Mokrá Anna, V. B. Nedožerského 7/4, Nedožery-Brezany, 972 12 

6. Mokrý Ján, Stará cesta 4065/20A, Handlová 

7. Neznámym právnickým osobám a právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke resp. iné 

právo k pozemku KN registra „E“ parc. č. 2292/1 v k.ú. Nedožery sa kolaudačné konanie 

oznamuje v súlade s § 26 správneho poriadku – verejnou vyhláškou 

8. Habalčík Michal, Ing. Mgr., Golfová ulica 2003/27, Prievidza, 971 01 

9. Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova 629, 972 12 Nedožery-Brezany 

 

 

Na konanie sa pozývajú dotknuté orgány: 

10. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa 

v odpadovom hospodárstve) 

11. KPÚ Trenčín, Nová 2, Prievidza 

12. ST, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 

13. OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická č. 4 

14. RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8 

15. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 

16. Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

17. Obec Nedožery-Brezany v zastúpení starostom 

18. Do spisu úradu 

 

 

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania sa zverejňuje na úradnej tabuli obce 

Nedožery-Brezany, na webovom sídle obce Nedožery-Brezany www.nedozery-brezany.sk 

s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy 

(zákon o ochrane osobných údajov).  

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/839477/1508/2?bm=orto&z=8&c=19.53000,48.80000&sc=n&pos=48.821373,18.637403,19
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/839477/1040/2?bm=orto&z=8&c=19.53000,48.80000&sc=n&pos=48.821582,18.638752,19
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/839477/1040/4?bm=orto&z=8&c=19.53000,48.80000&sc=n&pos=48.821582,18.638752,19
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/839477/1040/6?bm=orto&z=8&c=19.53000,48.80000&sc=n&pos=48.821582,18.638752,19
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/839477/1040/7?bm=orto&z=8&c=19.53000,48.80000&sc=n&pos=48.821582,18.638752,19
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/839477/738/5?bm=orto&z=8&c=19.53000,48.80000&sc=n&pos=48.821677,18.638724,19
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/839477/1584/1?bm=orto&z=8&c=19.53000,48.80000&sc=n&pos=48.821773,18.638696,19
http://www.nedozery-brezany.sk/

