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Obec   Nedožery-Brezany 
Obecný úrad Nedožery-Brezany 

Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 775/2019-763/SP                                            V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 06.08.2019     

Vybavuje: Ing. Jankovová 

 
  

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Vyvesená dňa: 06.08.2019 

Zvesená dňa:   21.08.2019                                                               Meno, podpis, pečiatka 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí  územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním 

_______________________________________________________________________ 

      

 

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

IČO 35848863, podal dňa 10.07.2019 v zastúpení spoločnosťou DELTECH, a.s., so sídlom 

Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 30225582,  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), umiestnenie ktorej sa navrhuje 

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 a na pozemkoch registra E KN 

parc. č. 2288/2 a 2291/2 (časť registra C KN parc. č. 2279/3), 2291/1, 2292/1 a 2295/1 (časť 

registra C KN parc. č. 2370/3) -  prívod elektrickej energie.  

      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 (ďalej len zákon) 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 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. 

http://www.nedozery-brezany.sk/
mailto:starosta@nedozery-brezany.sk


 

      IČO: 00318302, DIČ: 2021162737, web: www.nedozery-brezany.sk, email: starosta@nedozery-brezany.sk 

 
 
 

2 

    Podľa ust. § 2 ods. 14 zákona 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 oporný bod nadzemného vedenia je konštrukcia nesúca alebo 

podopierajúca vodiče alebo káble. 

     Podľa ust. § 2 ods. 16 zákona 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.    

     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 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 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.  

      Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

      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 vykonávajúci prenesený výkon 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“), podľa ust. § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného 

zákona v súčinnosti s ust. § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania dotknutým 

orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 04.09.2019 o 10,00 hod. 

 so stretnutím na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch 

v kancelárii stavebného úradu. 

(navrhovateľ zabezpečí miestnu ohliadku) 

     Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Obecnom 

úrade v Nedožeroch-Brezanoch najmä v stránkový deň pre stavebný úrad (streda od 12,15 

hod. do 17,00 hod.) a pri ústnom pojednávaní. 

     Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom 

pojednávaní,  v  opačnom  prípade  nebudú  vzaté  do  úvahy. Ak  sa  niektorí  z účastníkov 

konania nezúčastnia ústneho prejednania veci, má sa za to, že s umiestnením stavby 

súhlasia bez pripomienok.   

     Stavebný  úrad  súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa 

neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 
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územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa 

v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.                                                                                          

V rovnakej lehote oznámia svoje záväzné stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý 

z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad 

o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ust. § 36 ods. 3 stavebného 

zákona ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote  neoznámi 

svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k navrhovanej stavbe, má sa 

za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

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

písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

     Verejnou vyhláškou sa podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje 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 využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. 

Stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu 

účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. Podľa ust. § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručenie verejnou 

vyhláškou použije správny orgán aj v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú 

mu známi. 

 

Ku dňu konania je žiadateľ povinný doložiť: 

- Návrh doplniť o odôvodnenie verejného záujmu na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej 

miere, ktorý by pozitívne ovplyvnil život obyvateľov v obci alebo regiónu resp. písomný 

súhlas vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou (prívod elektrickej energie). 

- Súhlasné vyjadrenie Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-

Brezanoch, 972 12 Nedožery-Brezany, k  napojeniu stavby na elektrickú energiu z 

 existujúcej poistkovej skrine SR4.   

- Preukázanie zabezpečenia prístupu k navrhovanej stavbe (dokumentácia pre územné 

rozhodnutie rieši prístup k základňovej stanici po miestnych komunikáciách a po poľnej 

ceste). Podľa údajov katastra nehnuteľností sa poľná cesta v dotknutom území 

nenachádza. 

- Súhlasné vyjadrenie spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., 825 11 Bratislava, k navrhovanej 

stavbe a k existencii  sietí v dotknutom území.  

- Podľa ust. § 3 ods. 3 písm. h) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, z dokumentácie pre územné rozhodnutie prikladanej 

k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, z jej textovej a grafickej časti musia byť 

dostatočne zrejmé dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia .... . Uvedená 

povinnosť vyplýva aj z ust. § 66 ods. 9 zákona, v zmysle ktorej sa do projektu stavby musí 

zakresliť trasa všetkých vedení v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 

projektant  –  dokumentáciu pre územné rozhodnutie doplniť. 

- Prípadne ďalšie doklady podľa predkladanej doplnenej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie a predkladaných vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií resp. účastníkov 

konania.    

                 

Situačný výkres súčasného stavu územia vyhotovený na podklade katastrálnej mapy so 

zakreslením predmetu územného rozhodnutia je prílohou tohto oznámenia a je zverejnený aj 
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na úradnej tabuli obce Nedožery-Brezany a na internetovej stránke obce Nedožery-Brezany 

www.nedozery-brezany.sk.  

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

                                                                                          starosta obce Nedožery-Brezany                                                                                                                                      

                                    

 

Oznámenie sa doručí: 

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

2. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

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

4. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  

5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

6. Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina  

7. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (serv. org. Orange Slovensko, a.s.)  

8. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava   

9. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava  

10. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

11. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej 

regulácie, Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24  

12. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, odd. telekomunikačných služieb, 

Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 

13. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

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

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

Nedožery-Brezany  

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

Nedožery-Brezany  

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

Nedožery-Brezany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

18. verejná vyhláška podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona právnickým a fyzickým 

osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom 

a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a pre neznáme fyzické a právnické 

osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom 

a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (príloha situačný výkres vyhotovený 

na podklade katastrálnej mapy)  

19. do spisu 

Doručenie oznámenia o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou pre 

účastníkov konania uvedených v rozdeľovníku pod č. 18 zabezpečí obec Nedožery-Brezany 

vyvesením oznámenia o začatí územného konania 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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