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Obec Neverice 

Hlavná č. 119/29, 951 72 Neverice  

Číslo:244/2020-005-IP       Neverice dňa 21.1.2021 
 
 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Vec: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby „INS_FTTH_NEVE_00_Neverice “  
 

ÚZEMNÉ    ROZHODNUTIE 

 
 Obec Neverice ako vecne príslušný stavebný úrad, určený Okresným úradom v Nitre, odborom 

výstavby  a bytovej politiky  listom č. OU-NR-OVBP2-2019/031455-2 zo dňa 17.6.2019 podľa ust. 

§119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný 

zákon“) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“),  návrh spoločnosti Slovak Telekom, 

a.s., so sídlom Bajkalská  28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469 (ďalej tiež len „navrhovateľ“), 

zastúpená splnomocneným  zástupcom G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Kolíňany, v mene 

splnomocnenca koná Ing. Gabriel Bencz, ktorý je splnomocnený za účelom zabezpečenia stavebných, 

užívacích povolení a iných rozhodnutí súvisiacich s výstavbou verejnej telekomunikačnej siete pre 

navrhovateľa, do doby 31.12.2023 k právnym úkonom vo vzťahu štátnej správy  a miestnej samosprávy 

vrátane podpisovania v mene splnomocniteľa, zo dňa 18.9.2020 na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby s názvom „ INS_FTTH_NEVE_00_Neverice“- pokládka multirúr pre otický kábel,  na 

pozemkoch KNC  a KNE ďalej uvedených v bode: Umiestnenie  stavby: „ N 1“ až „N 9“, katastrálne 

územie Neverice, postupom podľa ust. §36 ods.1, 3, 4, 5  stavebného  zákona  prerokovala v územnom 

konaní s účastníkmi konania, s  dotknutými orgánmi,  posúdila podľa § 37 ods.1 až 3 stavebného zákona 

a rozhodla takto. 
 

V súlade s  ust. §39 ods.1,  § 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_NEVE_00_Neverice  
(ďalej tiež  len „stavba“) 

 

V rozsahu:  pokládka multirúr pre optický kábel 
 

Charakter stavby: inžinierska stavba, miestna elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods.3 písm. h) 

stavebného zákona   

                               líniová stavba podľa §139 ods.3 písm. f) stavebného zákona  

verejnoprospešná stavba podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách 

 

Dotknuté katastrálne územie: Neverice  -obec: Neverice -okres: Zlaté Moravce; 

 
Umiestnenie  stavby: „ N 1“ až „N 9“ (členenie podľa výkresovej dokumentácie) 
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N1- Ladická 

k.ú.Neverice 

KNC parc.č.: 702/30, 702/66, 702/39, 702/45, 702/59, 702/77, 702/76, 702/44, 702/29, 702/65, 702/37, 702/43, 702/28, 

702/54, 702/42, 702/61, 702/62, 702/51, 702/49, 702/50 

 

N2- Hlavná, Ladická, Školská 

k.ú.Neverice 

KNE parc.č.: 1521/2 – SR, 1521/1, 702/1 – Obec Neverice 

KNC parc.č.: 1524/1, 1545/1 – Obec Neverice, 43/1, 50, 702/35, 702/34, 702/41, 702/40, 702/33, 702/32, 702/31 

 

N3- Športová, Fundušská 

k.ú.Neverice 

KNE parc.č.: 1546 – Obec Neverice 

KNC parc.č.: 1547  – Obec Neverice,  

 

N4 - Nitrianska, Hlavná, Školská, Myjavská 

k.ú.Neverice 

KNE parc.č.: 1521/1 – Obec Neverice 

KNC parc.č.: 1543/3, 1545/1  – Obec Neverice, 186 – 23vlastníkov, 162/8 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 

PSČ 817 62, SR 

 

N5 - Hlavná, Športová, Pod gaštanmi, Fundušská, Slávičia 

k.ú.Neverice 

KNE parc.č.: 1546, 161/1, 1522/2, 1522/1, 1550/1, 1572/1 – Obec Neverice, 159, 156 - MATUŠÍKOVÁ Anna (r. 

Černáková), č.229, 951 72 Neverice, 

KNC parc.č.: 1543/3, 1545/1, 160/2, 147/15, 148/4, 1554, 271, 1551  – Obec Neverice, 212 – 20vlastníkov 

 

N6 – št.cesta smer ZM, Beladická 

k.ú.Neverice 

KNE parc.č.: 1522/2 – Obec Neverice,  

KNC parc.č.: 1525/1  – Obec Neverice,  

 

N7 – Nitrianska, Myjavská 

k.ú.Neverice 

KNE parc.č.: 1544/2 – SR,  

KNC parc.č.: 1543/3– Obec Neverice, 212– 20-vlastníkov, 

 

N8 – Pod gaštanmi, Slávičia, Spojovacia 

k.ú.Neverice 

KNE parc.č.: ,  

KNC parc.č.: 272/5, 1554, 1551, 1552, 1553 - Obec Neverice, 212– 20-vlastníkov,  

345/1 

Šramka Ján r. Šramka, Ing., Hlboká 1080/71, Nitra-Čermáń, PSČ 949 01, SR  

Jakab Pavel r. Jakab, Rastislavova 228/168, Lužianky, SR   

Lukáčová Veronika r. Šramková, Bc., Štefánikova trieda 91/120, Nitra-Staré Mesto,949 01,  

 

N9 – smer Beladice 

k.ú.Neverice 

KNC parc.č.: 1525/1– Obec Neverice, 345/1 – 3vlastníci, 

 

Vlastnícke vzťahy:  K uvedeným pozemkom navrhovateľ preukazuje iné právo v zmysle §139 ods.1 

písm.c) stavebného zákona, v nadväznosti na ust. § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách. Oprávnenie navrhovateľa na uskutočnenie stavby vznikne nadobudnutím právoplatnosti  

územného rozhodnutia, nakoľko pri uvedenej stavbe sa podľa §56 písm.b) stavebného zákona,  stavebné 

povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. 

Základné údaje o stavbe: Účelom stavby je vybudovanie optickej prenosovej siete pre poskytovanie 

vysokorýchlostných multifunkčných elektronických služieb prostredníctvom technológie FTTH. V 

uliciach obce sa položia nové multirúry, do ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien, ktoré 

sa ukončia v stĺpikových zákazníckych bodoch v určených miestach pred oploteniami pozemkov. 
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Uvedená optická sieť sa bude sústreďovať v pasívnych distribučných boxoch(PODB). Pre výstavbu 

použité multirúry s mikrotrubkami 12 a 7mm. V miestach, kde je vybudovaná existujúca vzdušná 

stĺpová trať v dostatočnej technickej kvalite sa budú využívať tieto pre uchytenie nového optického 

vedenia. Preferovať sa bude zemná optická sieť. Sieť bude pokrývať ulice Hlavná, Ladická, 

Družstevná, Myjavská, Športová, Pod gaštanmi, Beladická, Nitrianska, Slávičia, Fundušská, 

Školská 
Dĺžka trasy výkopov 13 674m, vzdušnej trasy – 2 219m.  

Stavba časovo naviazaná na výstavbu OLT v Nevericiach v existujúcej budove Slovak Telekom a.s.. 

Prevádzkovateľom stavby bude Slovak Telekom a.s.. 

Zodpovedný projektant : Ing. Gabriel Bencz, aut. inž. Líniové vedenia a rozvody, ev.č.0761*A*2-3 
 

sa podľa §39 a ods.2 stavebného zákona určujú požiadavky vyplývajúce zo stanovísk (vyjadrení) 

dotknutých orgánov:  

 

1. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej 

regulácie č.2032/OTR/2016 zo dňa 17.5.2016  

2. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Obor technickej regulácie, č.2206/2013 zo dňa 

17.7.2013 potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti 

3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar hlavného hygienika rezortu 

č.28891/2020/UVHC/88075 zo dňa 11.11.2020 

4. Obec Neverice č.180/2020-001 zo dňa 8.7.2020 

5. Obec Neverice č.107/2020-001 zo dňa 16.4.2020 

6. Obec Neverice doplnila do Zápisnice č.244/2020-003-IP dňa 3.12.2020 požiadavky pri stavbe: 

Požaduje pri realizácii stavby pripokládku trubičky do výkopu pre potreby kamerového systému obce 

Požaduje vjazdy do dvorov riešiť prednostne pretláčaním a aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu 

7. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000728-002 zo dňa 20.4.2020 

(ochrana prírody) 

Nezasahovať do zelene drevinového zloženia tak, aby muselo dôjsť k jej výrubu, resp. k poškodeniu 

alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov)  

Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 

následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k 

zapríčineniu ich odumretia 

Rez živých konarov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom 

období od 01. apríla do 30. septembra  

V blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 

Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore dreviny  

Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín  je podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č.543/2002 

Z.z.  potrebný súhlas  príslušných obcí. 

8. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000731-002 zo dňa 4.5.2020 

(vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy) 

9. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/001057-002 zo dňa 23.7.2020 

(súhlas orgánu štátnej vodnej správy) 

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde k dotyku s vÿznamnÿm vodnÿm tokom Drevenica v nasledovnom 

rozsahu: 

Križovanie koryta toku v rkm 10,755 formou rozkopávky koryta a ulożením plastovej chráničky DN 

110 pod dnom koryta s krytím 1,5 m, so zatiahnutím mikrotrubičiek v lokalite pod jestvujúcim 

mostnÿm objektom na štátnej ceste. 

Súbeh s pravým a ľavým brehom koryta za cestnou komunikáciou min.5m od brehovej čiary 

koryta. 

Podmienky: 

Stavbu realizovať podľa PD. 
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K prácam na križovaní vodného toku Drevenica nutne prizvať zástupcu správy povodia 

Ing.Šunderlíka a s ním práce koordiovať 

Križovanie toku realizovať pretláčaním pod dnom min.1,5m; štartovaciu a cieľovú jamu situovať 

min.5m od brehovej línie. 

Výkopok umiestniť mimo ochranné pásmo vodného toku. 

Profily križovania označiť orientačným stĺpikom v betónovej pätke cca 5m od brehu obojstranne. 

V súbehu s vodným tokom dodržať vzdialenosť min.5m od brehovej línie. 

Narušené pobrežie dať do pôvodného stavu, zarovnať, zhutniť, zatrávniť atd. 

Po zrealizovaní odovzdať správcovi povodia dokumentáciu podľa požiadaviek s porealizačným 

zameraním geodetom, s diagramom riadeného pretláčania. 

V prípade poškodenia kábla alebo chráničky pri správe a údržbe vodného toku Slovenský 

vodohospodársky podnik š.p. nezodpovedá za škody. 

Súhlas vydaný podľa §27ods.1 písm.a) vodného zákona ako záväzné stanovisko podľa vodného 

zákona §73 ods.18 

10. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000742-002 zo dňa 

20.4.2020(odpadové hospodárstvo) 

Pred vydaním stavebného povolenia pożiadat’ pod1’a § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch o 

vyjadrenie príslu”sny orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, 
V d’alšom stupni PD pre stavebné povolenie pri nakladaní s odpadmi vychádzat’ zo zákona o odpadoch, vyhl. 

MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

11. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000740-002 zo dňa 

11.5.2020(ochrana ovzdušia) 

12. Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000734-003 zo dňa 

16.4.2020(civilná ochrana) 

13. Okr. úradu Nitra, Pozemkového a lesného odboru, č.OU-NR-PLO1-2020/026530 zo dňa 

23.6.2020  a  OU-NR-PLO1-2020/019825 zo dňa 23.4.2020   

14. Slovenského pozemkového fondu SPFZ169978/2020, SPFS86333/2020/RO-13 zo dňa 8.12.2020  

Dotknuté nasledovné pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (d’alej len „pozemky 

SPF“), a to: 
 

- KN-E c. 1525/4, zastavaná plocha a nádvorie o vÿmere 6901 m2, KN-E č. 1544/2, ostatná plocha o 
vÿmere 962 m°, zapísané na liste vlastníctva (d’alej len „LV“) č. 703 pod B1 v podiele 1/1, ktoré sú 
umiestnené v extraviláne obce. 

 
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemkoch 

SPF podl’a PD stavby za podmienok: 

 
- stavebník umiestni IS len v nevyhnutnom rozsahu s takÿm trasovaním, aby vecnÿm bremenom bola 

zafažená čo najmenšia plocha parcely SPF a len v prípade, že siete sa nedajú trasovat’ po inom pozemku, 
- stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby podá na 

prísluinom okresnom úrade, katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnutel’ností o vzniku 
vecného bremena v súlade so stavebnÿm povolením stavby, 

k realizácii stavby je potrebnÿ súhlas prípadného užívate1’a pozemkov SPF, 
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dane do pôvodného stavu tak, aby mohli byf využívané na 

doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, 
stanovisko SPF nie je zmluvou o budïìcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadatel’om, na základe ktorej 
by bo1 SPF v budúcnosti povinny dotknuté pozemky SPF previesf na žiadatel’a, zároveñ żiadnym spôsobom 
neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutymi pozemkami SPF, 

- všetky náklady, ktoré žiadatel’ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnymi nákladovÿmi 
položkami, 
ak zmenou stavby budú dotknuté iné pozemky, s ktorÿmi nakladá SPF, je potrebné požiadaf o doplnenie stanoviska 
SPF. 
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SPF si uplatńuje právo na primeranú jednorazovú náhradu nasledovne: 

 
- pod1’a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickÿch komunikáciách v znení neskorších predpisov nárok na 

jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnutel’nosti sa uplatfiuje v prísluinom podniku do jedného 
roka odo dńa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnutel’nosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a 
vlastník nehnute1’nosti na vÿške primeranej náhrady nedohodnú, je každÿ z nich oprávnenÿ podat’ súdu návrh na 
rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dùa uplatnenia si nároku v prísluinom podniku. 
 

Slovak Telekom, a. s. je podl’a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikáciách v znení 
neskorších predpisov podnikom poskytujúcim verejné siete alebo verejné služby na základe všeobecného povolenia na 
poskytovanie sietí a služieb. Podnik poskytujúci verejnú siet’ alebo verejnú službu je subjekt, ktorému zo zákona č. 
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikáciách v znení neskorších predpisov vzniká právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu. 

 

15. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. č 1036/2020 zo dňa 7.8.2020 

16. Západoslovenskej distribučnej a.s., č.CD 25526/2020 zo dňa 27.4.2020 (stanovisko 

a podmienky k existencii sietí) a podmienky: 

17. Okresného riaditeľstva Hasičského a ZZ Zlaté Moravce, č.ORHZ-ZM2-2020/0157-002 zo dňa 

16.4.2020 a č.ORHZ-ZM2-2020/0377-002 zo dňa 3.12.2020 – súhlasné stanovisko 

18. Krajského pamiatkového úradu Nitra, č.KPUNR-2020/10040-2/35358/GRO zo dňa 15.5.2020 

19. Archeologický ústav SAV, č.474/20 zo dňa 21.4.2020 

20. Slovak Telekom, a.s., č. 6612024279 zo dňa 2.9.2020 (vyjadrenie k existencii 

telekomunikačných vedení) 

21. Orange Slovakia a.s., BA-1318/2020 zo dňa 16.4.2020 (vyjadrenie k existencii vedení) 

22. SPP Distribúcie a.s., č.TD/NS/0302/2020/Be zo dňa 27.5.2020(stanovisko k existencií sietí) 

23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, č.CS SVP OZ PN 

4788/2020/2 zo dňa 17.6.2020 

24. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre č.KRPZ-NR-KDI2-47-017/2020-ING zo dňa 

5.5.2020 

25. NEVERNET, s.r.o., Ladice 330,  951 77 Ladice zo dňa 23.4.2020 
 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:  

Účastníci konania a dotknuté orgány v uskutočnenom konaní  námietky ani pripomienky neuplatnili. 
 

 

Toto územné rozhodnutie v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri  roky odo dňa kedy 

nadobudlo právoplatnosť. 
 

Čas platnosti tohto rozhodnutia  môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa. Žiadosť 

o predĺženie 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 podľa  ust. § 56 písm. b) stavebného 

zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje.  
 

Stavba môže byť začatá  po dobu platnosti tohto rozhodnutia a s odkazom na §76 ods. stavebného 

zákona ju možno užívať bez kolaudačného rozhodnutia. 
 
 

Podľa §40 ods.4 stavebného zákona je toto územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
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O d ô v o d n e n i e    

 
 

Podľa § 32 písm.a) stavebného zákona, umiestňovať stavby možno len na základe územného 

rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnenie stavby. 

Podľa prvej vety § 35 ods.1 stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný návrh 

účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy.  

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská  28,  817 62 Bratislava, zastúpená 

splnomocneným  zástupcom G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Kolíňany, v mene splnomocnenca 

koná Ing. Gabriel Bencz, ktorý je splnomocnený za účelom zabezpečenia stavebných, užívacích 

povolení a iných rozhodnutí súvisiacich s výstavbou verejnej telekomunikačnej siete pre navrhovateľa, 

do doby 31.12.2023 k právnym úkonom vo vzťahu štátnej správy  a miestnej samosprávy vrátane 

podpisovania v mene splnomocniteľa, zo dňa 18.9.2020 na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s 

názvom „ INS_FTTH_NEVE_00_Neverice“- pokládka multirúr pre otický kábel,  na pozemkoch 

KNC  a KNE uvedených v časti podmienok rozhodnutia, katastrálne územie Neverice, ako inžinierskej 

tavby, miestnej elektronickej komunikačná siete podľa §43a ods.3 písm. h) stavebného zákona,  líniovej  

stavba podľa §139 ods.3 písm. f) stavebného zákona a verejnoprospešnej stavby podľa § 66 ods. 1 písm. 

a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. 

Podľa § 33 ods. 1 stavebného zákona, na územné konanie je príslušný stavebný úrad. 

Podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona, ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v 

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

stavebný úrad. 

Podľa § 34 ods.1 a 2 stavebného zákona účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec ak 

nie je stavebným úradom príslušným na územné 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 fyzické osoby, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov 

môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 

Podľa § 36 ods.1 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 môžu uplatniť 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 môžu uplatniť 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 predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného 

konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona, 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, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. 

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

konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

Podľa § 36 ods. 5 stavebného zákona, s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých 

stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím 
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územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich 

požiadavky splnené. 

Stavebný úrad na základe predloženého návrhu,  v súlade s ust. § 36 ods.1 stavebného zákona, 

listom č. 244/2020-002-IP  zo  dňa 26.10.2020   oznámil   začatie územného  konania    dotknutým   

orgánom, všetkým účastníkom a súčasne k prejednaniu predloženého  návrhu  nariadil ústne  

pojednávanie na deň  3.12.2020, so stretnutím účastníkov konania  a zástupcov orgánov štátnej správy o  

deviatej  hodine v budove obecného úradu v Nevericiach. 

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania,  účastníkom 

územného konania sa začatie územného konania podľa § 36 ods.4 stavebného zákona oznámilo  

verejnou vyhláškou  tak, že sa  cit. oznámenie po dobu pätnástich  dní vyvesilo  na úradných  tabulách 

Obce Neverice a po dobu pätnástich  dní  sa zverejnilo na  internetových  stránkach obce 

(www.neverice.sk) 

Stavebný  úrad  v tomto oznámení  upozornil  účastníkov  konania,   že v zmysle § 36 ods.1 

stavebného zákona môžu  svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,  inak sa na ne 

neprihliadne. 

Tiež boli účastníci konania upozornení na skutočnosť, že podľa 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. 

Účastníci v určenej  lehote námietky ani pripomienky neuplatnili. 

O začatí  územného konania stavebný úrad upovedomil aj dotknuté orgány. Zároveň ich  upozornil, 

že podľa ust. §36 ods. 3 stavebného zákona sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, 

v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Taktiež boli upozornení, že ak niektorý z 

orgánov na riadne posúdenie návrhu  potrebuje dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu 

pred jej uplynutím, primerane predĺži.  

V určenej lehote oznámilo svoje súhlasné stanovisko Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru Zlaté Moravce. 

Ostatné upovedomené dotknuté orgány v určenej lehote neoznámili svoje stanoviská k 

navrhovanej stavbe, ani stavebný úrad nepožiadali o predĺženie 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 

pokiaľ 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 predĺženej lehote). 

Podľa §37 ods. 3 stavebného zákona boli pred vydaním tohto rozhodnutia zabezpečené stanoviská: 

 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie 

č.2032/OTR/2016 zo dňa 17.5.2016 

 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Obor technickej regulácie, č.2206/2013 zo dňa 

17.7.2013 potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar hlavného hygienika rezortu č.28891/2020/UVHC/88075 

zo dňa 11.11.2020 

 Obec Neverice č.180/2020-001 zo dňa 8.7.2020 

 Obec Neverice č.107/2020-001 zo dňa 16.4.2020 
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 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000728-002 zo dňa 20.4.2020 (ochrana 

prírody) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000731-002 zo dňa 4.5.2020 (vyjadrenie 

orgánu štátnej vodnej správy) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/001057-002 zo dňa 23.7.2020 (súhlas 

orgánu štátnej vodnej správy) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000742-002 zo dňa 20.4.2020(odpadové 

hospodárstvo) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000740-002 zo dňa 11.5.2020(ochrana 

ovzdušia) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2020/000734-003 zo dňa 16.4.2020(civilná 

ochrana) 

 Okr. úradu Nitra, Pozemkového a lesného odboru, č.OU-NR-PLO1-2020/026530 zo dňa 23.6.2020  

a  OU-NR-PLO1-2020/019825 zo dňa 23.4.2020   

 Slovenského pozemkového fondu č.SPFZ169978/2020, SPFS86333/2020/RO-13 zo dňa 8.12.2020 

 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. č 1036/2020 zo dňa 7.8.2020 

 Západoslovenskej distribučnej a.s., č.CD 25526/2020 zo dňa 27.4.2020 (stanovisko a podmienky 

k existencii sietí)  

 Okresného riaditeľstva Hasičského a ZZ Zlaté Moravce, č. ORHZ-ZM2-2020/0157-002 zo dňa 

16.4.2020 

 Krajského pamiatkového úradu Nitra, č.KPUNR-2020/10040-2/35358/GRO zo dňa 15.5.2020 

 Archeologický ústav SAV, č.474/20 zo dňa 21.4.2020 

 Slovak Telekom, a.s., č. 6612024279 zo dňa 2.9.2020 (vyjadrenie k existencii telekomunikačných 

vedení) 

 Orange Slovakia a.s., BA-1318/2020 zo dňa 16.4.2020 (vyjadrenie k existencii vedení) 

 SPP Distribúcie a.s., č.TD/NS/0302/2020/Be zo dňa 27.5.2020(stanovisko k existencií sietí) 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, č.CS SVP OZ PN 4788/2020/2 

zo dňa 17.6.2020 

 Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre č.KRPZ-NR-KDI2-47-017/2020-ING zo dňa 5.5.2020 

 NEVERNET, s.r.o., Ladice 330,  951 77 Ladice zo dňa 23.4.2020 

 

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 podľa §140b stavebného zákona. 

K pozemkom, na ktorom sa stavba umiestňuje  má navrhovateľ  iné právo v zmysle §139 ods.1 

písm. c) stavebného zákona.   

Podľa § 66 ods. 1  zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, podnik môže v 

nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať 

ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami 

a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,  vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä 

odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť 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 podľa cit ust. § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z.  

Podľa tohto oprávnenia je telekomunikačný podnik oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a ak je to 

vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete 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 iným právom k pozemku v zmysle 

ustanovení § 139 ods. 1 stavebného zákona.   

Umiestnenie vedení, ktoré sa majú vybudovať v rámci uvedenej stavby na dotknutých 

nehnuteľnostiach je vo verejnom záujme, čo je nevyhnutnou podmienkou pre vznik zákonného vecného 
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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“.  
 

Podľa § 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, povoľovanie elektronických 

komunikačných sietí podlieha rozhodovaniu stavebného úradu iba v územnom konaní, výsledkom 

ktorého je rozhodnutie o umiestnení stavby.  Vzhľadom k uvedenému,  na uskutočnenie stavby sa 

nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie a môže sa uskutočniť na základe právoplatného územného  

rozhodnutia.  

Podľa § 76 ods.1 stavebného zákona, dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné 

užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby 

vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

Nakoľko umiestnená stavba podľa  56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje  stavebné 

povolenie, s odkazom na ust. §76 ods.1 stavebného zákona možno stavbu užívať bez kolaudačného 

rozhodnutia. 

Podľa §39a ods.2 stavebného zákona, v podmienkach na umiestnenie stavby sa určili požiadavky 

vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 

Podľa §4 ods.1 písm. a až  g) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona toto územné 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 parcelné čísla pozemkov podľa 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. 

Podľa §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 bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e :  Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania  podľa §53  a §54 ods.1 a 2 

zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov  právo podať odvolanie, v 

lehote do  15 dní odo dňa jeho doručenia na  Obec Neverice, so sídlom  Hlavná č. 119/29,  951 72 

Neverice. 

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. číslo 71/1967 Zb.). 

 

 

 

 

 
 

Milan Kováč 

starosta obce 
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Doručí sa účastníkom:  

Účastníkom územného konania, právnickým osobám a fyzickým osobám ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom a stavbám  ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť týmto 

rozhodnutím priamo dotknuté, sa toto územné rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.   
 

Doručenie  tohto územného rozhodnutia sa týmto účastníkom konania uskutoční jeho  zverejnením po 

dobu 15 dní na internetovej stránke Obce Neverice (www.neverice.sk). 

Posledný deň tejto lehoty je dňom jeho doručenia.  
 
 
 
 
 

Začiatok zverejnenia dňa: 21.01.2021                   
 
 

Koniec  zverejnenia  dňa: 06.02.2021 
 
 
 
 
 
 

 ….................................................. 
                                                                        pečiatka, podpis 
 

http://www.neverice.sk/

