Obec P o l u v s i e ,
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, 972 13
Podacie číslo obce: 53(70)/2019
V Nitrianskom Pravne, dňa 20.08.2019
Podacie číslo SOcÚ: 40/2019/SP-3
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: ..........................................
Zložené dňa : …….................…………

…………………………………..
Meno, podpis a pečiatka

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním
Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, prostredníctvom
spoločnosti TTL Group, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 183/47, Bánovce nad
Bebravou, ktorá splnomocnila Ing. Jaroslava Straku, bytom Pribinova 643/4,
Bojnice, podal dňa 15.03.2019 na obci Poluvsie, návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby v projektovej dokumentácii označenej
názvom:
„INS_FTTH_PD_NPRA_O1_Poluvsie“
umiestnenie ktorej sa navrhuje na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 2089/1 (KN-E p.č.
1701/1, 2088, 2044, 47, 48, 145, 146, 153, 154, 2087/2, 2086, 2089), parc. č. 155, 176,
177, 178/1, 179, 180, 181 (KN-E 178), 183/2, 203/2, 209/1, 209/2, 210, 243/2, 243/3,
45/1, 46/1 (KN-E 46/2), 493/9, 48, 113/2, 116/1, 115, 114, 98/1, 97, 82, 84, 112, 273,
274/1, 320, 274/2, 322/1, 321/1, 349/2, 282/1, 349/1, 331/2, 348/1, 979/8 (KN-E 975/3,
976/2, 977/2, 978/2, 979/2, 980/2, 981/2, 982/2, 983/2, 984/2, 985/2), 990/2, 2090, 989/1
(KN-E 989/1), 859, 863, 829, 827/1, 828 a 46/1 (KN-E 46/2) v katastrálnom území
Poluvsie a na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1452/6, 2766, 1459/2, 2765/1, 2765/2,
2764, 2763, 1452/5, 1456/1, 1454 (KN-E 1454/2), 914/1, 914/4 a 913/1 v katastrálnom
území Pravenec a v zmysle zakreslených trás na výkresoch K1, K2 a K3.
Predmetom návrhu je vybudovanie novej optickej telekomunikačnej siete FTTH, ktorou
sa pripoja na pevnú sieť spoločnosti Slovak Telekom všetky dostupné budovy, ako aj
objekty občianskej vybavenosti, teda zvýšenie dostupnosti a rýchlosti internetových
služieb.
Stavebné práce predstavujú výkopy - ryhy 25x60 cm, pretlaky miestnych komunikácií
v hĺ. 0,9m, pretlaku chodníkov v hĺ. 0,6m. V obci Poluvsie bude novovybudovaný výkop
napojený na existujúcu trasu, do ktorej budú zafúknuté mikrotrubičky a následne
optický minikábel. Novovybudovaná trasa bude viesť v obci prevažne v zelenom páse
miestnych komunikácií tak, aby bolo možné pripojiť zákazníkov. Súčasťou trasy je aj

vybudovanie sústavy skriniek POBD s rozmermi cca 150x55x35 cm, ktoré budú
situované vo verejnom priestranstve. Stavba križuje aj vodný tok Nitra, kde bude kábel
umiestnený v chráničke, osadenej na existujúcej lávke. Následne trasa optických káblov
zasahuje aj katastrálne územie Pravenec, a to v časti od vodného recipientu Nitra, cez
miestnu komunikácie obce Pravenec, cez štátnu komunikáciu I. tr. a končí na pozemku
železníc.
Obec Poluvsie ako stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín dňa 04.03.2019 pod
číslom OÚ-TN-OVBP2-2019/10140-3/Ma, príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 3 a ust.
§-u § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s 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“), prostredníctvom Spoločného
obecného úradu Nitrianske Pravno, pracoviska v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje
pre obec výkon stavebného úradupodľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona
oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby, veľkému počtu
účastníkov konania, účastníkom konania, ktorí nie sú stavebnému úradu známi
a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k prerokovaniu
predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň 26. 09. 2019 v rozmedzí medzi 12,00 – 12,15 h
so stretnutím na Obecnom úrade v Poluvsí.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom
obecnom úrade Nitrianske Pravno, pracovisku Nitrianske Pravno, v stránkové dni
(pondelok, streda a piatok) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. 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 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 môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská 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 ustanovenia § 36 ods.3
stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje
záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby,
predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.

Martin Šujan
starosta obce Poluvsie
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Oznámenie sa doručí účastníkom konania:
1. Verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 36 ods. 4 sa doručí oznámenie o umiestnení
líniovej stavby, v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby,
stavby s veľkým počtom účastníkov konania a účastníkom konania, ktorí nie sú
stavebnému úradu známi. Verejná vyhláška sa zverejňuje spôsobom na miestach
obvyklých a na webovom sídle obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Oznámenie sa doručí na vedomie:
1. Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, prostredníctvom spoločnosti
TTL Group, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, ktorá
splnomocnila Ing. Jaroslava Straku, bytom Pribinova 643/4, Bojnice
2. MDaVaRR SR, sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, Námestie
slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava
3. MDVaRR SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
4. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory TN, Odd. telekomunikačných služieb,
Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
5. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
6. Okresný úrad Prievidza, odb. starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa
7. OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6
8. SSC IVaSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
9. SVP, š.p., OZ Piešťany, I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
10. OÚ Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, Trenčín
11. KPÚ Trenčín, Nová 2, Prievidza
12. OR PZ - ODI, Košovská cesta 14, Prievidza
13. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
15. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
16. Obec Poluvsie v zastúpení starostom obce ako cestný správny orgán
17. Obec Pravenec v zastúpení starostom obce ako cestný správny orgán
18. Obec Poluvsie v zastúpení starostom obce (verejná vyhláška)
19. Obec Pravenec v zastúpení starostom obce (verejná vyhláška)
20. Do spisu úradu

Oznámenie o začatí územného konania sa zverejňuje na úradnej tabuli obce Poluvsie
a obce Pravenec, na webovom sídle obce Poluvsie www.poluvsie.sk a obce Pravenec
www.obecpravenec.sk stým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené
súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).
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