Obec Pr ave ne c,
___________ Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18_________
Podacie číslo obce: 656/2017
V Nitrianskom Právne dňa 10.11.2017
Podacie číslo SOcÚ: 43/2017/SP-2
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218
VEREJNÁ

Vyvesené d ň a:.......................
Zložené dňa : ........................

VYHLÁŠKA

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

OZNÁMENIE
o začatí doplňujúceho územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Navrhovateľ, Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, podal
dňa 08.09.2017 (s doručením na SOcÚ 13.09.2017) prostredníctvom splnomocnenej osoby
spoločnosti ZYRY-Tem, s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 4121, 96001 Zvolen, ktorá
splnomocnila Miroslava Bullu, bytom Na Karasiny 63/3, Prievidza, na určenom stavebnom
úrade obci Pravenec návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
v projektovej dokumentácii pre územné konanie označenej názvom „16_F_F2BTS_
PD_PRA_Pravenec, č. pare. 3055/5“ (ďalej len „stavba“), umiestnenie ktorej je
navrhované na pozemkoch KN registra C pare. č. 3055/5 v k.ú. Nedožery a pare. č.
1432/127 v k.ú. Pravenec - nový rozvod v dí. 70m, pare. č. 1432/127, 1432/148,
1432/124, 1432/50, 1432/125, 1432/120, 1432/73 v k.ú. Pravenec (doplnenie zväzku
trubičiek 5x10/8 tzv. zafúknutím v existujúcich rozvodoch do existujúcej HDPE 40
rúry č. 1).
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.
Stavba sa podľa dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia navrhuje
v katastr. územiach Nedožery a Pravenec na pozemkoch podľa KN registra C nasledovne:
Návrh rieši vybudovanie optického pripojenia telekomunikačného zariadenia
základňovej stanice BTS na prenos mobilných dát k verejnej sieti Slovak Telekom
(VSST). Pôvodný prenos signálu technologického zariadenia stanice, zabezpečovaný
rádiovou sieťou nevyhovuje súčasným požiadavkám kvality a objemu prenášaných dát.
Od existujúcej stanice BTS PD PRA je navrhovaný nový rozvod optického kábla v d!
70m, tvorený zväzkom trubičiek 4x12/8 až po voľnú existujúcu HDPE 40 rúru č.l. Do
HDPE 40 rúry č. 1 v dí 325m až po OK:0937:MOK Pravenec (vo výkrese situácie
zanačený ako ITS15 bude zafúknutý zväzok trubičiek 5x10/8.
Obec Pravenec ako určený stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 1
(určenie OÚ Trenčín, Odborom výstavby a bytovej politiky č. OÚ-TN-OVBP2-2018
/22311-2/Ma zo dňa 21.08.2017) v spojení s § 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“), podľa ust. § 36 ods.l a ods. 4 stavebného zákona dňa
25.09.2017 oznámila začatie konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom
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a známym účastníkom konania a súčasne na deň 02.11.2017 nariadila k prerokovaniu
predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Na ústnom pojednávaní účastník konania a súčasne vlastník stavbou dotknutých pozemkov
spoločnosť V.O.S.R., spol. s r.o. Pravenec vyslovila nesúhlas s vedením trasy podľa
predloženého výkresu situácie s odôvodnením, že v danej trase je zrekonštruovaná
prístupová komunikácia a žiada o umiestnenie kábla od IMRS4 po nespevnených častí
a následne popod cestu pred pare. č. 1432/34 pretlakom. Pokiaľ stavebník jasne zadefinuje
trasu kábla podľa vysvetlenia na konaní, s umiestnením stavby bude súhlasiť. Vlastník
susednej nehnuteľnosti pare. č. 1432/34, ktorým je Slovaktual s.r.o. Pravenec, prítomný na
konaní prehlásil, že pokiaľ na pretláčanie kábla bude nutné použiť jeho pozemok, je možné
sa na takom riešení dohodnúť na základe písomne podanej žiadosti.
Na základe pripomienok účastníkov konania na konaní bolo dohodnuté, že navrhovateľ
obratom predloží opravený návrh, s ktorým budú účastníci konania oboznámení.
Dňa 10.11.2017 navrhovateľ predložil upravený výkres situácie.
Na základe týchto skutočností určený stavebný úrad obec Pravenec oznamuje podľa
ust. § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie doplňujúceho územného konania
s tým, že účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky
uplatniť písomne alebo ústne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia na obci Pravenec resp. na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno.
Prepracovaný výkres situácie umiestnenia stavby prikladáme.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v lehote na uplatnenie pripomienok
a námietok na Spoločnom obecnom úrade Nitrianskom Právne, Nám. SNP 360/18,
v stránkové dni (pondelok, streda) 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
územnopl. 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 ust. § 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 plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce Pravenec
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Oznámenie sa doručí účastníkom konania:
1.
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2.
ZYRY-Tem, s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 4121, 96001 Zvolen, prostredníctvom
Miroslava Bullu, bytom Na Karasiny 63/3, Prievidza
3.
V.O.S.R. spol. s r.o., Pravenec č. 420 (KN-C 3055/5 k.ú. Nedožery; KN-C 1432/127
a 1432/125 k.ú. Pravenec)
4.
PASPOL s.r.o., Pravenec č. 421 (KN-C 1432/148)
5.
MAXIRENT s.r.o., Pravenec č. 426 (KN-C 1432/50, 1432/124 a 1432/125)
6.
SLOVAKTUAL, s.r.o., Pravenec č. 272 (KN-C 1432/125,1432/34 a 3055/43)
7.
ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Pravenec č. 422 (KN-C 1432/73 a 1432/120)
8.
Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby oznámi stavebný úrad
účastníkom územného konania v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona
verejnou vyhláškou.

Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom:
1.
SPP-D, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44b
2.
Obec Pravenec v zastúpení starostom obce (zabezpečí zverejnenie oznámenia na
webovom sídle obce a na mieste obvyklom, napr. na úradnej tabuli)
3.
Obec Nedožery-Brezany v zastúpení starostom
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