Obec C h v o j n i c a,
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18
Podacie číslo obce: 114(1047)/2019
V Nitrianskom Pravne dňa 03.06.2019
Podacie číslo SOcÚ: 80/2019/SP
Vybavuje: Mgr. Budayová
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

04.06.2019
Vyvesené dňa: ......................................
Zložené dňa : ………….............……

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

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebník, Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35 763 469, prostredníctvom spoločnosti TeleDat komunikačné systémy s.r.o.,
Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá splnomocnila Moniku Babeľovú, bytom
Vajano 92/1, 974 01 Riečka (ďalej len „stavebník“), podal dňa 24.05.2019 na stavebný
úrad obec Chvojnica žiadosť o stavebné povolenie na telekomunikačnú stavbu
v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „ZS a RR bod Chvojnica, Výstavba
novej základňovej stanice, zemná prípojka a zemná optická prípojka“.
Telekomunikačná stavba bola do územia umiestnená rozhodnutím obce Chvojnica pod
podacím číslom obce 121/2017 (podacie číslo SOcÚ 27/2017/SP-2) dňa 03.11.2017
(právoplatné 05.12.2017) na pozemkoch KN registra C parc.č. 514 (lesný pozemok
v mimozastavanom území obce) a par. č. 515/1 (lesný pozemok v mimozastavanom území
obce), podľa neovereného a nezapísaného geometrického plánu č. 31559956-28/2017 na
pozemkoch 514/3 a 514/2, v katastrálnom území Chvojnica. Podľa geometrického plánu
č. 31559956-28/2017 overeného OÚ Prievidza, katastrálnym odborom pod č. 837/2017
dňa 10.08.2017 na trvalé vyňatie pozemkov bude stavba umiestnená na novoodčlenených
pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 514/2 (stožiar) a parc. č. 514/3 prípojka NN a optický
kábel.
Projektové riešenie stavby je v súlade s citovaným rozhodnutím o umiestnení stavby.
Predmetom povoľovania je telekomunikačná stavba, ktorá bude súčasťou sústavy
základňových staníc budovaných pre pokrytie územia SR signálom verejnej
rádiotelefónnej mobilnej siete operátora Slovak telekom, a.s.. Stavba pozostáva zo
štvorbokého priehradového stožiara s technologickými zariadeniami o výške 40,35m,
ukotveného na betónovej oplotenej ploche o rozmere 7x7 metrov s gravitačnými
základmi, na ktorej bude umiestnený technologický rozvádzač RT a technologický
kabinet RBS 6102h pre technológie GSM 900 Mhz, UMTS 2100 MHz, LTE
800/1800/2600 MHz a RR technológiu. Na stožiari budú osadené 4 panelové antény
daných technológií, 8 RRUS jednotiek a parabolická anténa RR spoja.
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Prepojenie antén s vnútorným technologickým zariadením bude pomocou koaxiálnych
a optických káblov vedených po káblových roštoch. Súčasťou návrhu je aj zemná
prípojka elektriny z existujúceho podperného bodu 11/08 vzdušnej NN siete. V súbehu
s NN prípojkou bude priložený aj optický kábel.
V druhej etape sa do technologického kabinetu RBS 6102 h doplní technológia pre
UMTS 2100 MHz, LTE 1800 a 2600 MHz, na nárožníkoch stožiara budú vymenené
všetky 4 panelové antény a doplní sa 6 RRUS jednotiek. Technológia telekomunikačnej
stavby bude oplotená z dôvodu zamedzenia prístupu cudzích osôb.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
Obec Chvojnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy
podľa § 5 písm. a) 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, oznamuje
podľa § 61 ods.1 a § 61 ods. 4 stavebného zákona prostredníctvom Spoločného obecného
úradu Nitrianske Pravno začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
na deň 16. 07. 2019 o 10,00 h
so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno,
pracovisko v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18.
(budova Domu služieb a Pošty)
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na
Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, v stránkové dni - v pondelok, v stredu
a v piatok, na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného
zákona sa neprihliadne ani na tie námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že 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 ako účastníci konania môžu oznámiť svoje 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 §
61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote
neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k povoľovanej
stavbe, 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.
Stavebník najneskôr v lehote oznámeného konania doplní žiadosť o vydanie stavebného
povolenia o:
- Výpis z listu vlastníctva k novoodčleneným pozemkom 514/2 a 514/3 v k.ú.
Chvojnica z OÚ Prievidza, katastrálneho odboru;
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-

Preukázanie vlastníckeho resp. iného práva k novoodčlenenému pozemku 514/3
v k.ú. Chvojnica v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona;
Preukázať splnenie podmienok územného rozhodnutia, a to v bode 6 písm. f) predložiť Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 18 ods. 5 zákona
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané oprávnenou právnickou
osobou na posúdenie projektovej dokumentácie stavby podľa § 14 ods. 1 písm. d)
citovaného zákona.

Branislav Dobrotka
starosta obce Chvojnica

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:
1.
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469,
prostredníctvom spoločnosti TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20,
974 05 Banská Bystrica, ktorá splnomocnila Moniku Babeľovú, bytom Vajano 92/1,
974 01 Riečka
2.
Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica
3.
TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica
4.
RECKY spol. s r.o., Pribišova 19/A, 841 05, Bratislava
Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom:
1.
OÚ Prievidza, PaLO, Mariánska 6
2.
OÚ Prievidza, OSŽP, ŠVS
3.
OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4
4.
MDaV SR, sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, Námestie
slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava
5.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7,
P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
6.
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory TN, Odd. telekomunik. služieb,
Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
7.
Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
8.
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
9.
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2928/7, 010 47 Žilina

