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Obec Neverice 

Hlavná č. 119/29, 951 72 Neverice  

Číslo:S2021/00097-005-IP        Neverice dňa 6.9.2021 
 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Vec: Nevernet, s.r.o., so sídlom Ladice 330, 951 77 Ladice, IČO: 36 719 081 a - návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Optické prepojenie Neverice - Jelenec „ 

 
 

ÚZEMNÉ    ROZHODNUTIE 

 

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

výstavby  a bytovej politiky  listom č.OU-NR-OVBP2-2021/021840-002 zo dňa 14.5.2021, 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 Nevernet, s.r.o., 

so sídlom Ladice 330, 951 77 Ladice, IČO: 36 719 081 (ďalej tiež len „navrhovateľ“), zastúpená 

konateľmi Frederikom Bednárom a Pavlom Fridrichom, v mene splnomocnencov koná Ing. Gabriel 

Bencz, Školská 578/57, 951 78 Kolíňany, zo dňa 7.7.2021 na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s 

názvom „ Optické prepojenie Neverice - Jelenec “- pokládka multirúr pre otický kábel,  na 

pozemkoch KNC  a KNE ďalej uvedených v bode: Umiestnenie  stavby: „ N 1“ až „N 8“, katastrálne 

územie Neverice a Jelenec, 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   

 

„ Optické prepojenie Neverice - Jelenec „ 
(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; 

a katastrálne územie: Jelenec  -obec: Jelenec -okres: Nitra 

 
Umiestnenie  stavby: „ N1“ až „N8“ (členenie podľa výkresovej dokumentácie) 
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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: Spoločnosť NEVERNET, s.r.o. prevádzkuje svoju optickú sieť a poskytuje 

telekomunikačné služby v obci Jelenec. V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb a zabezpečenia 

vyššej spoľahlivosti prevádzky uvedenej siete spoločnosť pristupuje k prepojeniu centrály spoločnosti v 

Nevericiach s prevádzkovanou sieťou v Jelenci optickým zemným káblom.  

Celková dĺžka trasy je 3287m. 

Technológia optických káblov  je založená na princípe rýchleho prenosu digitálnych dát za pomoci 

optických vlákien. Dátová kapacita optickej linky je taká veľká, že umožňuje poskytovanie viacerých 

služieb súčasne. Táto služba umožňuje prostredníctvom optických vlákien využívať naraz rýchly 

internet, televíziu v digitálnej kvalite a telefonovanie. Investor predpokladá realizáciu predmetnej 

výstavby v roku 2021.  

Uvedená stavba je charakterizovaná ako elektronická komunikačná sieť podľa Zz.351/2011 §2. 

V extraviláne medzi obcami Neverice a Jelenec sa položí multirúra (MT) 4x12mm, do ktorej sa následne 

zafúkne optický kábel. Uvedený optický kábel sa prepojí s jestvujúcou vzdušnou optickou sieťou 

spoločnosti NEVERNET, s.r.o.  Novobudovaná optická trasa sa bude pripájať v Nevericiach na 

jestvujúcu vzdušnú sieť spoločnosti Nevernet, s.r.o. pri betónovom stĺpe ZSE oproti č.d.277/31 na konci 

Nitrianskej ulice.Od tohto bodu sa MT položí do výkopu súbežne s Jelenským potokom po pravej strane 

smerom na Jelenec. Trasa bude vedená v ochranných pásmach inžinierskych sietí, kt. budú vopred 

vytýčené. Min. 4 m od brehovej čiary potoka. Po 1810 metroch  trasa križuje predmetný potok, 

následne bude vedená po ľavej strane vodného toku smerom na Jelenec a bude ukončená na Čerešňovej 

ul. v Jelenci, kde sa napojí na jestvujúcu vzdušnú optickú sieť spoločnosti NEVERNET, s.r.o.. 
 

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:  

 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácií elektronických 

komunikácií č.967/OER/2021-4374 zo dňa 9.8.2021 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, č.14956/2021/ÚVHR/22292 

zo dňa 22.2.2021 

 Ministerstvo obrany SR, č.ASM-/0-274/2021 zo dňa16.2.2021 

 Obec Neverice č.25/2021/NNT zo dňa 17.2.2021 – súhlasné stanovisko 

 Obec Jelenec č.101-001/2021 zo dňa 22.2.2021– súhlasné stanovisko 

 Okresný úrad NITRA, odbor výstavba a bytovej politiky, č.OU-NR-OVBP2-2021/21840-002 zo dňa 

14.5.2021 – určenie stavebného úradu 

 Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, č.OÚ-NR-OKR1-2021/012193-2 zo dňa 18.2.2021 

(civilná ochrana) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, č. OU-ZM-OKR-2021/000456-002 zo dňa 

22.2.2021 

 Okr. úradu NITRA, OSOŽP, č. OU-NR-OSZP3-2021/012338 zo dňa 23.2.2021 (ochrana ovzdušia) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2021/000423-002 zo dňa 5.3.2021 (ochrana 

ovzdušia) 

 Okr. úradu NITRA, od.ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, č. OU-ZM-OSZP3-2021/012335-

02-F14 zo dňa 18.2.2021: v dotknutom území platí 1.stupeň ochrany - §12 zákona č.543/2002 Z.z., 

na kt.sa vzťahuje §9 ods.1písm.l) zákona; predložiť právoplatné a vykonateľné povolenie OÚ-orgán 

ŠVS podľa §23 ods.1 písm.a) vodného zákona; dodržiavať ochranné pásmo stromov, výkopy robiť 

ručne, korene drevín hrubšie ako 3cm ošetriť; dodržané normy STN vzdialeností od drevín; 
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postupovať podľa príručky Arboristický štandard-Ochrana drevín pri stavebnej činnosti2; riadiť sa 

ustanoveniami STN 83 7010 ochrany stromovej vegetácie;dodržiavať §47 ods.1 zákona č.543/2002 

Z.z., §35 ods.6 zákona uvedeného zákona 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2021/000465-002 zo dňa 3.3.2021(ochrana 

prírody) 

 Okr. úradu NITRA, OSOŽP, č. OU-NR-OSZP3-2021/012339-002 zo dňa 3.3.2021 (odpadové 

hospodárstvo): pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať 

ustanovania legislatívy na úseku odpadového hospodárstva 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2021/000416-002 zo dňa 15.2.2021(odpadové 

hospodárstvo): plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa §14 zákonan o odpadoch v súlade s §77 

ods.2 zákona o odpadoch; odpady zhodnotiť albo odovzdať na zhodnotenie; 

zabezpečiťzneškodnenie; zabezpeči, aby nedošlo k zmiešaniu s N-nebezpečným odpadom, s ktorým 

nakladať v zmysle legislatívy 

 Okr. úradu NITRA, OSOŽP, č. OU-NR-OSZP3-2021/021173-002 zo dňa 18.5.2021 (ochrana vôd) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2021/000415-002 zo dňa 25.2.2021(ochrana 

vôd):dodržiavanie §61zákona č.364/2004 Z.z.; požiadať o povolenie podľa §23 ods.1 písm.a) 

vodného zákona; podľa §25 písmc) bod 7 zákona č.7/2010 o ochrane pred povodňami požiadať o 

schválenie v zmysle §10ods.2 písm.e) zákona č.7/2010. 

 Okr. úradu Nitra, Pozemkového a lesného odboru, č.OU-NR-PLO1-2020/012128 zo dňa 18.2.2021 – 

bez výhrad, podmienky povinnosti postupovať podľa §17 a §18 

 Západoslovenskej distribučnej a.s., č.CD 10462/2021 zo dňa 1.3.2021 (stanovisko a podmienky 

k existencii sietí –nedôjde do styku): v trase sa nachádzajú cudie zemné prípojky 1kV; pred 

zahrnutím križovatie s elektrickými 22kV a 1kV vedeniami prizvať ku kontrole ZD a.s., záznam 

o kontrole zapísať do denníka; dodržať ochranné pásma VVN, VN a NN; vzdialenosť výkopov od 

podperných bodov vzduš.vedenia min.1m 

 Okresného riaditeľstva Hasičského a ZZ v Nitre, č.ORHZ-NR-2021/000133-002 zo dňa 22.2.2021 

 Okresného riaditeľstva Hasičského a ZZ Zlaté Moravce, č.ORHZ-ZM2-2021/071-002 zo dňa 

17.2.2021 

 Krajského pamiatkového úradu Nitra, č.KPUNR-2021/5122-2/17299/GRO zo dňa 4.3.2021: 

oznámenie výkopových prác najmenej 2 týždňovým predstihom, KPÚ Nitra vykoná odborný 

dohľad; vprípade zistenia náleziska postup v zmysle §40ods.2 a 3 pamiatkového zákona 

 Slovak Telekom, a.s., č. 6612105499 zo dňa 3.3.2021 (vyjadrenie k existencii telekomunikačných 

vedení – dôjde do styku) 

 Energotel, a.s., zo dňa1.3.2021 (vyjadrenie k existencii siete - nedôjde do styku) 

 Orange Slovakia a.s., BA-603/2021 zo dňa 22.2.2021 (vyjadrenie k existencii vedení) 

 SPP Distribúcie a.s., č.TD/NS/0160/2021/Ch zo dňa 25.6.2021(stanovisko k existencií sietí – dôjde 

do styku): povinnosť požiadať SPP o vytýčenie sietí; povinnosť oznámenia začatia prác najneskôr 

3dni pred realizáciou; zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení, vstup a výkon kontroly 

v ochrannom pásme plyn.zariadení, dodržiavať STN 73 3050, 73 6005 a TPP 906 01, 702 01, 702 

02, 700 02, §79 a §80 Zákonao energetike 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, č.CS SVP OZ PN 1724/2021/2 

zo dňa 18.2.2021: k prácam na križovaní vodného toku Jelenský, ako i k súbehhu nutne prizvať 

určeného zástupcu pre koordináciu; upovedomiť o prácach najmenej 15dní pred výkonom; pred 

rozkopávkou koryta v línii križovania koryto a brehy prečistiť od nánosov obojstranne; zabezpečiť 

prevedenie prietoku; spätný zásyp ryhy v profile križovania previeť triedeným kamenivom;výkopky 

umiestňovať mimo ochranné pásmo vodného toku; profily križovania toku označiťorientač.stĺpikom 

obojstranne so zástupcom správy povodia; narušené pobrežie dať do pôvodného stavu; porealizačné 

zameranie odovzdať správcovi povodia;v prípade pretrhnutia a poškodenia chráničky s optic.káblom 

pri činnosti súvisiacej so správou a údržbou vodného toku, bez dokladovania prebratia hĺbky a trasy 

pod dnom zástupcom povodia SVP, š.p. nezodpovedá za škody 

 Hydromeliorácie, š.p., č.955-2/120/2020 zo dňa24.2.2021. 
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 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č.13664-2021 zo dňa10.3.2021 

 Žiadosť o stanovisko Slovenského pozemkového fondu č.25/2021/NNT zo dňa 12.5.2021 
 

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. 
 
 

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 Nevernet, s.r.o., so sídlom Ladice 330, 951 77 Ladice, IČO: 36 719 081, zastúpená 

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

koná Ing. Gabriel Bencz, , Školská 578/57, 951 78 Kolíňany, zo dňa 7.7.2021 na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení stavby s názvom „ Optické prepojenie Neverice - Jelenec “- pokládka multirúr pre 

otický kábel,  na pozemkoch KNC  a KNE ďalej uvedených v bode: Umiestnenie  stavby: „ N 1“ až „N 

8“, katastrálne územie Neverice a Jelenec, ako inžinierskej stavby, 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. 
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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 

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. S2021/00097-002-IP  zo  dňa 4.8.2021   oznámil   začatie územného  konania    dotknutým   

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

pojednávanie na deň  31.8.2021, 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 Obce Jelenec po dobu 15 dní sa zverejnia na  internetových  stránkach Obce Neverice 

(www.neverice.sk) a Obce Jelenec ((www.jelenec.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.  

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. 
 

http://www.neverice.sk/
http://www.jelenec.sk/
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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 

 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácií elektronických 

komunikácií č.967/OER/2021-4374 zo dňa 9.8.2021 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, č.14956/2021/ÚVHR/22292 

zo dňa 22.2.2021 

 Ministerstvo obrany SR, č.ASM-/0-274/2021 zo dňa16.2.2021 

 Obec Neverice č.25/2021/NNT zo dňa 17.2.2021 

 Obec Jelenec č.101-001/2021 zo dňa 22.2.2021 

 Okresný úrad NITRA, odbor výstavba a bytovej politiky, č.OU-NR-OVBP2-2021/21840-002 zo dňa 

14.5.2021 

 Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, č.OÚ-NR-OKR1-2021/012193-2 zo dňa 18.2.2021 

(civilná ochrana) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, č. OU-ZM-OKR-2021/000456-002 zo dňa 

22.2.2021 

 Okr. úradu NITRA, OSOŽP, č. OU-NR-OSZP3-2021/012338 zo dňa 23.2.2021 (ochrana ovzdušia) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2021/000423-002 zo dňa 5.3.2021 (ochrana 

ovzdušia) 

 Okr. úradu NITRA, od.ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, č. OU-ZM-OSZP3-2021/012335-

02-F14 zo dňa 18.2.2021 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2021/000465-002 zo dňa 3.3.2021(ochrana 

prírody) 

 Okr. úradu NITRA, OSOŽP, č. OU-NR-OSZP3-2021/012339-002 zo dňa 3.3.2021 (odpadové 

hospodárstvo) 

 Okr. úradu NITRA, OSOŽP, č. OU-NR-OSZP3-2021/021173-002 zo dňa 18.5.2021 (ochrana vôd) 

 Okr. úradu Zlaté Moravce, OSOŽP, č. OU-ZM-OSZP-2021/000415-002 zo dňa 25.2.2021(ochrana 

vôd) 

 Okr. úradu Nitra, Pozemkového a lesného odboru, č.OU-NR-PLO1-2020/012128 zo dňa 18.2.2021   

 Západoslovenskej distribučnej a.s., č.CD 10462/2021 zo dňa 1.3.2021 (stanovisko a podmienky 

k existencii sietí –nedôjde do styku)  

 Okresného riaditeľstva Hasičského a ZZ v Nitre, č.ORHZ-NR-2021/000133-002 zo dňa 22.2.2021 

 Okresného riaditeľstva Hasičského a ZZ Zlaté Moravce, č.ORHZ-ZM2-2021/071-002 zo dňa 

17.2.2021 

 Krajského pamiatkového úradu Nitra, č.KPUNR-2021/5122-2/17299/GRO zo dňa 4.3.2021 

 Slovak Telekom, a.s., č. 6612105499 zo dňa 3.3.2021 (vyjadrenie k existencii telekomunikačných 

vedení – dôjde do styku) 

 Energotel, a.s., zo dňa1.3.2021 (vyjadrenie k existencii siete - nedôjde do styku) 

 Orange Slovakia a.s., BA-603/2021 zo dňa 22.2.2021 (vyjadrenie k existencii vedení) 

 SPP Distribúcie a.s., č.TD/NS/0160/2021/Ch zo dňa 25.6.2021(stanovisko k existencií sietí – dôjde 

do styku) 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, č.CS SVP OZ PN 1724/2021/2 

zo dňa 18.2.2021 

 Hydromeliorácie, š.p., č.955-2/120/2020 zo dňa24.2.2021 

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č.13664-2021 zo dňa10.3.2021 
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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 

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. 
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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   je   podľa §53 a §54, zák. č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov možné  podať odvolanie,  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 
 
 

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) a Obce Jelenec (www.jelenec.sk). 

Posledný deň tejto lehoty je dňom jeho doručenia.  
 
 
 

Začiatok zverejnenia dňa: ….7.9.2021......                   
 
 

Koniec  zverejnenia  dňa: .....22.9.2021....      
 
 
 
 
 

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