
Obec Beladice
Gaštanováč. 167, 951 75 Beladice

Číslo: 447/2021-004-lP V Beladiciach dňa 30.9.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - návrh na vydanie ůzemného rozhodnutia
o umiestnení stavby „INS_FTTH_ZM_NEVE_03_ Transport_Malé Chrášťany“

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Beladice ako vecne príslušný stavebný úrad, určený Okresným úradom v Nitre, odborom
výstavby a bytovej politiky listom č. OIJ-NR-OVBP2-20I9/03l455-2 zo dňa 17.6.2019 podľa ust.
~ 119 ods. I zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d‘alej len „stavebný
zákon“) v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný úrad“), návrh spoločnosti Slovak Telekom,
a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ICO: 35763469 (d‘alej tiež len
„navrhovatel“),zastúpená splnomocneným zástupcom Heizer Optik, s.r.o., Dolnobárska cesta. Areál
PD, 930 13 Trhová Hradská, v zastúpení konateľ Szabolcs Heizer, zo dňa 21.7.2021 na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „ INS_FTTH_ZM_NEVE_03_ Transport_Malé
Chrášťany “- pokládka multirúr pre otický kábel, na pozemkoch KNC a KNE d‘alej uvedených v
bode: Umiestnenie stavby: „ N 1“ až „N 4“, katastrálne územie Malé Chrášťany a Vel‘ké Chrášťany,
postupom podl‘a ust. *36 ods. 1, 3, 4, 5 stavebného Zákona prerokovala v územnom konaní s
účastníkmi konania, s dotknutými orgánmi, posúdila podľa * 37 ods. I až 3 stavebného zákona a
rozhodla takto.

V súlade s ust. *39 ods. I ‘ * 39a ods. 1, 2 stavebného zákona a ust. ~ 4 vyhlášky č. 453 2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

INS_FTTH_ZM_NEVE_03_Transport_Malé Chrášťany
(d‘alej tiež len „stavba“)

V rozsahu: pokládka multirúr pre optický kábel

Charakter stavby: inžinierska stavba, miestna elektronická komunikačná siet‘ podra *43a ods.3 písm. h)
stavebného zákona
líniová stavba podl‘a * 139 ods.3 písm. O stavebného zákona
verejnoprospešná stavba podľa * 66 ods. I písm. a) zákona č. 351 2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách

Vel‘ké Chrášťany a Malé Chrášt‘any -obec: Beladice; -okres: Zlaté Moravce;

Umiestnenie stavby: „ Nl“ až „N4“ (Členenie podl‘a výkresovej dokumentácie):
Dotknuté ulice: Hlavná I, Hlavná II, Družstevná
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Na parcelách č. v k.ú.Veľké Chrášfany:
KNC: 191/9, 394/49, 394/48, 394/47, 394/46, 394/45, 394/44, 394/43, 394/42, 394/41, 394/40, 394/39,
394/38, 394/37, 394/36, 394/35, 394/87, 394/88, 394/89, 394/90, 394/91, 394/92, 394/93, 394/94,
394/95,394/96,394/20,394/18,394/17,394/16, 394/15,394/14,394/13,394/12,394/11,394/10, 394/9,
394/8,394/7,394/6,394/5,394/4, 191/16,303/25, 191/20;
KNE: 182/1,191/1,191/4,191/5,362,366/2,357/2,356/5,191/5,191/3,228;

Na parcelách č. v k.ú.Malé Chrášťany:
KNC: 245/3, 245/4, 67/2, 67/3;
KNE: 228, 245/2,3/2;

Zodpovedný projektant: lng.Ladislav Černák, ev.č.243OtA2

v rozsahu objektov:
Napojovací bod: pri RD súp.č.76 (riešené v podmieňujúcej stavbe INS FTTH ZM NEVE 03 Veľké
Chrášťany, číslo stavby P-SKC-CPX2O-F9045 I FC

Stručná charakteristika predmetu územného rozhodnutia a základné údaje o stavbe:
Učelom stavby je vybudovanie optickej prístupovej slete v štandarde FTTH, výstavbou zemnej
a vzdušnej slete, pre zabezpečenie nových telekomunikačných a dátových služieb.

Vlastnícke vzx‘ahy: K uvedeným pozemkom navrhovatel‘ preukazuje mé právo v zmysle * 139 ods. I
písm.c) stavebného zákona, v nadväznosti na ust. ~ 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách. Oprávnenie navrhovatel‘a na uskutočnenie stavby vznikne nadobudnutím právoplatnosti
územného rozhodnutia, nakol‘ko pri uvedenej stavbe sa podl‘a *56 písm.b) stavebného zákona, stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.
Základné údaje o stavbe: V rámce uvedeného projektu sa uvažuje so zafúknutím optického minikábla
do novovybudovaných zväzkov 12mm trubičiek. Kábel typu OMK SMF D vonkajší bude ukončený
v kabinete ‘FAB(transportný agregačný bod) typu ORU3 SDF XL. Rozmery kabinetu sú I 58x55x35. má
sivé plastové prevedenie a bude situované na verejnom priestranstve tak, aby bol chránený polohou
a zároveň so zabezpečením nepretržitého prístupu.
Trasa: takmer celá je umiestnená v lóžku novovybudovaného chodníka v šírke 20cm a v hlbke 40cm
pod úrovňou chodníka. Zvyšná časf v zemi vo výkope v nespevnenom povrchu(zeleň) v zmysle STN.
V miestach križovania komunikácií a chodníkov budú v plnej miere využívané existujúce chráničky,
v opačnom prípade budú realizované pretlakom.
Trasa nekrižuje vodný tok. Križuje štátnu cestu III 1673 a rýchlostnú cestu RI (pod nadjazdom cesty
III 1673). Križovanie podl‘a podmienok dotknutých orgánov a technických noriem.

Použitým nadzemným prvkom siete bude len vonkajší kabinet TAB(trasnportný agregačný bod),
slúžiaci ako budúci východzí bo(PODB-pasívny optický distribučný bod) pre optickú sieť v tejto
lokalite. Typ zariadenia ORU3 SDF XL Iks suž uvedenými rozmermi.
Realizácia teito stavby je podmieneá realizáciou obecného chodníka podľa platného projektu. Ked‘že
táto podmienka platí aj pri projekte INS_FTTH_ZM_NEVE_03_Vel‘ké Chrášt‘any, stavby budú
realizované súčasne s výstavbou obecného chodníka (podmienka obce Beladice).

sa podl‘a *39 a ods.2 stavebného zákona určujú požiadavky vyplývajúce zo stanovísk (vyjadrent)
dotknutých orgánov:
• Obec Beladiceč.162-002/2021 zodňa 10.3.2021
. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, č. OIJ-ZM-OSZP-2021 000927-002 zo dňa 17.6.2021 (ochrana

prírody)
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Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, Č. OU-ZM-OSZP-202] 000930-002 zo dňa 15.6.2021
(vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy)
Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, Č. OU-ZM-OSZP-2021/000516-002 zo Wh 4.3.2021(odpadové
hospodárstvo)

. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, Č. OU-ZM-OSZP-2021/000560-004 Zo dňa I 1.3.2021(civilná
ochrana)

. Okr. úradu Nitra, Pozemkového a lesného odboru, Č.OU-NR-PLOI-2021 014603 Zo Wh 8.4.2021

. Okr. úradu Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.OU-NR-OCDPK
2021 014232-002 zo dňa 4.3.2021

. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Č. 647 2021 Zo dňa 1.6.2021
~ Ministerstvo vnútra SR č.CPNR-OTS-2021/005591-013 Zo dňa 3.3.2021
. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Utvar vedúceho hygienika rezortu č.17284 2021/U VHR137925

zo dňa 29.3.2021
. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozem.komunikácií, Odbor cestenj

infraštruktúry č.17484 2021 SCDPK 26422 Zo dňa 9.3.2021
. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, č.12176 2021 OMPPPP 67014 Zo dňa 3.6.2021
. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a poZem.komunikácií, Odbor cestenj

infraštruktúry č.22480/2021/SCDPK/8431 I zo dňa 13.7.2021
. Národná diaľniČná spoločnosť Č.6949 25654 30293 2021 zo dňa 26.4.202 I

ač.6594/47779/30203/2021 zo dňa 9.8.2021
~ Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Č. CS

7046/2021, CZ 8641/2021 zo dňa 30.3.2021
. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Č.HZP A/202 1 00825 zo dňa 5.3.2021
. Státny geologický ústav D.Stúra č.I/21-231-I 19, 807 21-231-386 zo dňas.3.2021 a 1 21-231-596 zo

dňa 20.9.2021
~ Okresného riaditeľstva Hasičského a ZZ Zlaté Moravce, Č. ORHZ-ZM-2021 0118-002 ZO dňa

3.3.202 I
. Hydromeliorácie, š.p.,č1344-3/120/2021 Zo dňa 21.4.2021
. Transpetrol č.003269 2021 ZO dňa 5.3.2021
. Slovnaft, a.s., č.SNIRI2O2I 005323 Z ZO dňa 8.3.202 I
. Eustream, a.s., GIS a ITIS 24/202 I zo dňa 29.3.2021
• Sitel s.r.o., Č.210304-0497 zo dňa 8.3.2021
. Západoslovenskej distribučnej a.s., č.CD 23959/202 I zo dňa 12.4.202 I (stanovisko a podmienky pre

úZemné konanie)
. Západoslovenskej distribuČnej a.s., Č.CD 22494/202 I zo dňa 24.3.202 I (stanovisko k PD)
. Krajského pamiatkového úradu Nitra, Č.KPUNR-2021/6958-2/23688 ORO Zo dňa 26.3.2021
~ Slovak Telekom, a.s., Č. 6612105812 zo dňa 3.3.2021 (vyjadrenie k existencii telekomunikačných

vedení — dójde do styku)
. Orange Slovakia a.s., BA-0779 2021 zo dňa 5.3.2021 (vyjadrenie k existencii vedení)
. OTNS, a.s., č.809/2021 Zo dňa 1.3.202 I
. Energotel, a.s., reg.č.žiadosti 620210535, stanovisko zo dňa 10.3.2021
. Slovanet, a.s., zo dňa 22.3.2021
~ UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., zo dňa 26.2.202 I
. SPP Distribúcie a.s., Č.TD/NS/0129/2021/Be zo dňa 15.3.2021(stanovisko k existencií sietí

a podmienky dójde do styku)
. Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Nitra, č. 18771 2021 ZO dňa 30.3.2021
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru vNitre č.KRPZ-NR-KDI2-13-009 2021-ING zo dňa

15.3.202 1
. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu č.ASM-80-409 202! zo Wh 3.3.2021
. Doložená žiadosť stavebníka o stanovisko k UR Slovenský pozemkový fond ZO dňa 19.2.2021
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Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
Na ústnom pojednávaní dňa 30.9.2021 na Obecnom úrade v Beladiciach bola do Zápisnice 447 202 1-
003-lP zástupkyňou splnomocnenej firmy Heizer Optik, s.r.o. uvedená pripomienka náväznosti tohoto
projektu na projekt výstavby obecného chodníka. Stavebný úrad pripomienku akceptuje.
Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány v uskutočnenom konaní námietky ani pripomienky
neuplatnili.

Toto územné rozhodnutie v zmysle * 40 ods. 1 stavebného zákona platí tn roky odo dňa kedy
nadobudlo právoplatnosť.

Čas platnosti tohto rozhodnutia může stavebný úrad predÍžit‘ na žiadosť navrhovatel‘a. Žiadost‘
o predlženie platnosti územného rozhodnutia musí byť podaná včas, aby sa vo veci právoplatne rozhodlo
do uplynutia platnosti územného rozhodnutia.

Pre realizáciu stavby umiestnenej týmto územným rozhodnutím sa podl‘a ust. * 56 písm. b) stavebného
zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje.

Stavba může byť začatá Po dobu platnosti tohto rozhodnutia a s odkazom na *76 ods. stavebného
zákonaju možno užívať bez kolaudačného rozhodnutia.

Podl‘a *40 ods.4 stavebného zákona je toto územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov
navrhovatel‘a a ostatných účastníkov územného konania.

Odóvodnenie

Podl‘a * 32 písm.a) stavebného zákona, umiestňovať stavby možno len na základe územného
rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnenie stavby.

Podl‘a prvej vety ~ 35 ods. I stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný návrh
účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo mého orgánu štátnej správy.

Navrhovatel‘ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená
splnomocneným zástupcom Heizer Optik, s.r.o., Dolnobárska cesta. Areál PD, 930 13 Trhová Hradská,
v zastúpení konateľ Szabolcs Heizer, zo dňa 21.7.2021 na vydanie rozhodnutia O umiestnení stavby s
názvom „ JNS_FTTH_ZM_NEVE_03_ Transport_Malé Chrášťany “- pokládka multirúr pre
otický kábel, na pozemkoch KNC a KNE d‘alej uvedených v bode: Uniiestnenie stavby:,, N 1“ až „N
4“, katastrálne územie Malé Chrášťany a Vel‘ké Chrášťany, ako inžinierskej stavby, miestnej
elektronickej komunikačná siete podľa *43a ods.3 písm. h) stavebného zákona, líniovej stavba podľa
~ 139 ods.3 písm. fl stavebného zákona a verejnoprospešnej stavby podl‘a * 66 ods. I písm. a) zákona č.
351 2011 Z.z. o elektronických komunikáciách..

Dňom podania návrhu bob začaté územné konanie.
Podra ~ 33 ods. I stavebného zákona, na územné konanie je príslušný stavebný úrad.
Podl‘a ~ 119 ods. 1 stavebného zákona, ak jde o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v

územnom obvode dvoch abebo viacerých stavebných úradov, určí príslušný stavebný úrad krajský
stavebný úrad.

Podl‘a * 34 ods. I a 2 stavebného zákona účastníkom územného konania je navrhovatel‘, obec ak
nie je stavebným úradom príslušným na územně konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z
osobitných predpisov. V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere
a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fýzické osoby, ktorých vlastnícke
alebo mé práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov
můžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
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PodI‘a ~ 36 ods. I stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým
orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym
zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky můžu uplatnif najneskoršie
pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Podľa ~ 36 ods.3 stavebného zákona, dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote,
v ktorej můžu uplatníť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z
orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu
pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného
konania, neoznámí v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podl‘a ~ 36 ods. 4 stavebného zákona, začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby
alebo v odůvodnených 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, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou.
Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci
konania alebo leh pobyt nie sú známí.

Podľa ~ 36 ods. 5 stavebného zákona, s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých
stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boll zabezpečené pred začatím
územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podl‘a miery, v akej holi ich
požiadavky splnené.

Stavebný úrad na základe predloženého návrhu, v súlade s ust. ~ 36 ods. I stavebného zákona,
listom č. 447 2021-002-lP zo dňa 6.9.2021 oznámil začatie územného konania dotknutým
orgánom, všetkým účastníkom a súčasne k prejednaniu predloženého návrhu nariadil ústne
pojednávanie na deň 30.9.202 1, SO stretnutím účastníkov konania a zástupcov orgánov štátnej správy o
deviatej hodine v budove obecného úradu v Beladiciach.

Na ústnom pojednávaní dňa 30.9.2021 na Obecnom úrade v Beladiciach bola do Zápisnice
447 2021-003-lP zástupkyňou splnomocnenej firmy Heizer Optik, s.r.o. uvedená pripomienka
náväznosti tohoto projektu na projekt výstavby obecného chodníka. Stavebný úrad pripomienku
akceptoval a zapracoval do výroku rozhodnutia.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, účastníkom
územného konania sa začatie územného konania podl‘a ~ 36 ods.4 stavebného zákona oznámilo
verejnou vyhláškou tak, že sa cit. oznámenie Po dobu pätnástich dní vyvesilo na úradných tabulách
Obce Beladice a po dobu pätnástich dní sa zverejnilo na internetových stránkach obce
(www.beladice.sk)

Stavebný úrad v tomto oznámení upozornil účastníkov konania, že v zmysle * 36 ods.1
stavebného zákona můžu svoje námietky uplatniť najneskůr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne.

Tiež boli účastníci konania upozornení na skutočnosť, že podl‘a ust. *42 ods. 5 stavebného zákona,
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Zároveň v zmysle ust. *4 ods.1 písm. a až g) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovením podmienok uvedených v bode č. 7 tohto
rozhodnutia sa zabezpečila ochrana jeho právom chránených záujmov.

Učastníci v určenej lehote námietky ani pripomienky neuplatnili.
O začatí územného konania stavebný úrad upovedomil aj dotknuté orgány. Zároveň ich upozornil,

že podl‘a ust. *36 ods. 3 stavebného zákona sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote,
v ktorej můžu uplatníť svoje námietky účastníci konania. ‘Faktiež boll upozornení, že ak niektorý z
orgánov na riadne posúdenie návrhu potrebuje dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu
pred jej uplynutím, primerane predlži.
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Ostatně upovedomené dotknuté orgány v určenej lehote neoznámili svoje stanoviská k
navrhovanej stavbe, ani stavebný úrad nepožiadali o predlženie lehoty na riadne posúdenie návrhu, resp.
svoje stanoviská nedoplnili, preto stavebný úrad predpokladá, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov s
navrhovanou stavbou súhlasia.

V územnom konaní sa uplatňuje koncentračná zásada, a to tak pokiaľ ide o účastníkov, ako aj
pokial‘ ide o dotknuté orgány. To znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na
pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa
nevyjadrili, sa považujú za kladné (o návrhu na vydanie územného rozhodnutia možno rozhodnúť aj bez
stanoviska dotknutého orgánu, ak ho neoznámi v určenej‘ prípadne v predlženej lehote).

Podl‘a *37 ods. 3 stavebného zákona boll pred vydaním tohto rozhodnutia zabezpečené stanoviská
s podmienkami:
. Obec Beladiceč.162-002/2021 zodňa 10.3.2021
• Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, Č. OU-ZM-OSZP-2021/000927-002 zo dňa 17.6.2021 (ochrana

prírody)
. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, Č. OU-ZM-OSZP-2021/000930-002 zo dňa 15.6.2021

(vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy)
• Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, Č. OU-ZM-OSZP-2021 0005 16-002 zo dňa 4.3.2021(odpadové

hospodárstvo)
• Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOZP, Č. OU-ZM-OSZP-2021 000560-004 zo dňa I 1.3.2021(civilná

ochrana)
. Okr. úradu Nitra, Pozemkového a lesného odboru, Č.OU-NR-PLOI-2021 014603 zo dňa 8.4.2021
. Okr. úradu Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.OU-NR-OCDPK

2021 014232-002 zo dňa 4.3.202 I
. Regionálna správa a údržba dest Nitra a.s. Č. 647 2021 zo dňa 1.6.202 I
• Ministerstvo vnútra SRč.CPNR-OTS-2021/005591-013 zo dňa 3.3.2021
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Utvar vedúceho hygienika rezortu č.17284 2021/U VHR/37925

zo dňa 29.3.202!
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozem.komunikácií, Odbor cestenj

infraštruktúry č.17484 2021 SCDPK 26422 zo dňa 9.3.2021
. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Č. 12176 2021 OMPPPP 67014 zo dňa 3.6.2021
. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozem.komunikácií, Odbor cestenj

infraštruktúry č.22480/2021 SCDPK 84311 zo dňa 13.7.2021
. Národná diaľniČná spoločnosť č.6949 25654 30293 202! ~o dňa 26.4.2021

ač.6594/47779/30203/2021 ~o dňa 9.8.2021
• Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a poZemných komunikácií, Č. CS

7046/2021, CZ 8641/2021 ~o dňa 30.3.2021
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Č.HZP Á 2021 00825 Zo dňa 5.3.2021
• štátny geologický ústav D.Stúra č.I 21-231-119, 807 21-231-386 zo dňa5.3.202l a I 21-231-596 zo

dňa 20.9.2021
. Okresného riaditeľstva Hasičského a ZZ Zlaté Moravce, č. ORHZ-ZM-2021 0118-002 zo dňa

3.3.2021
. Hydromeliorácie, š.p.,Č1344-3 120 2021 zo dňa 21.4.2021
. Transpetrol č.003269 2021 zo dňa 5.3.2021
. Síovnaü, a.s., Č.SN/R1202 1/005323/Z ~o dňa 8.3.2021
• Eustream, a.s., GIS a ITIS 24/2021 zo dňa 29.3.2021
• Sitel s.r.o., Č.210304-0497 zo dňa 8.3.2021
. Západoslovenskej distribučnej a.s., Č.CD 23959/2021 zo dňa 12.4.2021 (stanovisko a podmienky pre

územné konanie)
. Západoslovenskej distribučnej a.s., č.CD 22494/202 I Zo dňa 24.3.2021 (stanovisko k PD)
• Krajského pamiatkového úradu Nitra, č.KPUNR-2021/6958-2/23688 GRO zo dňa 26.3.2021
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• Slovak Telekom, a.s., Č. 6612105812 zo dňa 3.3.2021 (vyjadrenie k existencii telekomunikačných
vedení — důjde do styku)

• Orange Slovakia a.s., BA-07791202I Zo dňa 5.3.202 I (vyjadrenie k existencii vedení)
• OTNS,a.s.,č.809/2021 zodňa 1.3.2021
• Energotel, a.s., reg.č.žiadosti 620210535, stanovisko zo dňa 10.3.2021
• Slovanet, a.s., Zo dňa 22.3.2021
. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., ZO dňa 26.2.2021
. SPP Distribúcie a.s., Č.TDJNS 0129 2021 Be zo dňa 15.3.202l(stanovisko k existencií sjetí

a podmienky důjde do styku)
• Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Nitra, č. 18771 2021 zo dňa 30.3.2021
. Krajské riaditeľstvo policajného Zboru vNitre č.KRPZ-NR-KDI2-13-009 2021-ING Zo dňa

15.3.2021
. Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu č.ASM-80-409 2021 ZO dňa 3.3.2021
. Doložená žiadosť stavebníka o stanovisko k UR Slovenský pozemkový fond zo dňa 19.2.202 I

Uvedené dotknuté orgány a organizácie s umiestnením stavby súhlasia. Stavebný úrad v zmysle
* 39a ods. 2 písm. d) stavebného zákona, záväznými podmienkami pre umiestnenie stavby zabezpečil
plnenie požiadaviek uplatnených v týchto záväzných stanoviskách podra * I 40b stavebného Zákona.

K pozemkom, na ktorom sa stavba umiestňuje má navrhovateľ mé právo v zmysle *139 ods.l
písm. c) stavebného Zákona.

Podľa * 66 ods. I zákona Č. 351 2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, podnik může v
nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriad‘ovaf a prevádzkovaf verejné siete a stavať
ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, vstupovať v súvislosti so zriad‘ovaním, prevádzkovaním, opravami
a údržbou vedení na cudziu nehnutel‘nosť, vykonávať nevyhnutné úpravy půdy a jej porastu, najmä
odstraňovať a okliesňovať stromy a mé porasty ohrozujúce bezpečnost‘ a spoľahlivosť vedenia, ak to po
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.“

Oprávnenie zriadiť telekomunikaČnú stavbu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve
navrhovateľa vyplýva z oprávnení podra cit ust. * 66 ods. I písm. a) zákona Č. 351 2011 Z.z.

Podl‘a tohto oprávnenia je telekomunikačný podnik oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a ak je to
vo verejnom záujme zriad‘ovať a prevádzkovať verejné slete a stavať ich vedenia na cudzej
nehnuteľnosti, Toto oprávnenie je zákonným vecným bremenom viaznucim na dotknutých
nehnuteľnostiach (* 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z.) a teda je mým právom k pozemku v zmysle
ustanovení * 139 ods. I stavebného zákona.

iJmiestnenie vedení, ktoré sa majú vybudovat‘ v rámci uvedenej stavby na dotknutých
nehnutel‘nostiach je vo verejnom záujme, Čo je nevyhnutnou podmienkou pre vznik zákonného vecného
bremena podľa * 66 zákona č. 351/2011 Z.z. Pojem verejný záujem je nateraz definovaný len v Čl. 3
ods. 2 ústavného zákona č. 357 2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov ako záujem, „ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým obČanom
alebo mnohým občanom“.

PodI‘a * 32 písm.a) stavebného zákona predmetná stavba si vyžaduje územné rozhodnutie o
umiestnení stavby.

Podľa * 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikaČných sietí, vrátane oporných a
vytyčovacích bodov.

Z vyššie citovaných ustanovení stavebného zákona vyplýva že, povol‘ovanie elektronických
komunikačných sieti podlieha rozhodovaniu stavebného úradu iba v územnom konaní, výsledkom
ktorého je rozhodnutie o umiestnení stavby. Vzhradom k uvedenému, na uskutočnenie stavby sa
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie a může sa uskutočniť na základe právoplatného územného
rozhodnutia.
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Podl‘a ~ 76 ods. I stavebného zákona, dokončenú stavbu, prípadne jej časť spósobilú na samostatné
užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokial‘ tieto stavby
vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Nakoľko umiestnená stavba podl‘a 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné
povolenie, s odkazom na ust. *76 ods. I stavebného zákona možno stavbu užívaf bez kolaudačného
rozhodnutia.

Podl‘a *39a ods.2 stavebného zákona, v podmienkach na umiestnenie stavby sa určili požiadavky
vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

Podl‘a *4 ods. I písm. a až g) vyhlášky č. 453 2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona toto územně rozhodnutie obsahuje okrem všeobecných meno, priezvisko (názov) a
adresu (sídlo) navrhovateľa a ostatných účastníkov konania, druh, účel a stručný opis predmetu
územného rozhodnutia, druhy a parcelně čísla pozemkov podra katastra nehnuteľností, na ktorých sa
predmet územného rozhodnutia umiestňuje, podmienky ustanovené v ~ 39 a *39a zákona a podmienka
ktorým sa zabezpečila ochrana právom chránených záujmov účastníka konania a doba jeho platnosti.

Podl‘a *4 ods.2 cit. vyhlášky, k územnému rozhodnutiu pripája stavebný úrad overený situačný
výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad dospel k záveru, že umiestnením stavby nie je ohrozený
verejný záujem, ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností bob rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.

P o u Č e n je Proti tomuto rozhodnutiu je podľa *53 a *54, zák. č.71 1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možné podaf odvolanie, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Obec Beladice, so sídlom Gaštanová č.167, 951 95 Beladice. Toto rozhodnutie podľa *7 písm.a)
zákona č. 162 2015 Z.z. (Správny súdny poriadok), správny súd nepreskúma, ak účastník konania pred
jeho právoplatnosťou nevyčerpá všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný
predpis (zák. čĺslo 711967 Zb.).

PhDr.Mário Žáčik
starosta obce

Doručí sa účastníkoni: Nakol‘ko sa jedná o líniovú stavbu s vel‘kým počtom účastníkov konania, podl‘a
* 36 ods.4 stavebného zákona sa začatie územného konania účastníkom územného konania, právnickým
osobám a fyzickým osobám ktorých vbastnícke alebo mé práva k pozemkom a stavbám, ako aj k
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov můžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, oznamuje
verejflou vyhláškou tak, že sa toto oznámenie zverejní na intemetovej stránke Obce Beladice
(www.obecbeladice.sk).
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