
Obec Ch v o j n i c a , 
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,  

      Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno 

______________________________________________________________________________ 

Podacie číslo obce:  85/2021-111                                       V Nitrianskom Pravne, dňa  06.04.2021 

Podacie číslo SOcÚ:   79/2021/SP 

Vybavuje:  Mgr. Budayová, 046/5446218 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: ...................................... 

Zložené dňa   : ………….............……                  ………....…………………………..

                                  Meno, podpis a pečiatka 
 

O Z N Á M E N I E 
o začatí  konania k predĺženiu platnosti stavebného povolenia  

a upustenie od 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., so sídlom Sládkovičova 

20, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 596 134 (ďalej len „stavebník“), podal dňa 30.03.2021 (po 

úhrade správneho poplatku dňa 06.04.2021) na stavebnom úrade obci Chvojnica žiadosť 

o predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného obcou Chvojnica pod číslom obce 

114(1047)/2019 (podacie číslo SOcÚ 80/2019/SP-3) dňa 14.08.2019 (právoplatné 18.09.2019).  

Stavebným povolením bola stavebníkovi povolená telekomunikačná stavba v projektovej 

dokumentácii označená pod názvom „ZS a RR bod Chvojnica, Výstavba novej základňovej 

stanice, zemná prípojka a zemná optická prípojka“, na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 

514/3 – ostatná plocha a parc. č. 514/2 – zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území 

Chvojnica. Platnosť stavebného povolenia uplynie dňom 18.09.2021 a stavebník žiada o jej 

predĺženie o 2 roky.   

Projektové riešenie stavby odsúhlasené stavebným úradom v stavebnom konaní zostáva 

nezmenené.  

Dňom podania žiadosti bolo začaté  konanie k predĺženiu platnosti stavebného povolenia. 

Obec Chvojnica, ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

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, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno, pracoviska 

v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, v súlade s ust. § 18 

zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie 

konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.  

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, 

pracovisko v Nitrianskom Pravne predovšetkým v stránkové dni (pondelok, v stredu a piatok 

v čase, vopred dohodnutom prostredníctvom mailu: budayova@nitrianskepravno.sk, za 

dodržiavania aktuálnych opatrení, vyhlásených Vládou SR a Hlavným hygienikom SR v súvislosti 

s pandémiou koronavírusu). 
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Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na 

vyššie uvedenom úrade a na vyššie citovaných stránkových dní, najneskôr do 7 pracovných dní 

odo dňa doručenia tohto oznámenia, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.  

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa  ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne 

ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou 

dokumentáciou  a podľa  ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada 

na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť.  V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté  orgány. Ak 

dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie v predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, 

má sa za to, že s navrhovanou  žiadosťou, dotýkajúcou sa  predĺženia platnosti stavebného 

povolenia, súhlasí. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Branislav Dobrotka 

                     starosta obce Chvojnica 

 

 

Oznámenie sa doručí 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. Pri líniových stavbách (optický kábel) stavebný úrad upovedomuje účastníkov o začatí 

stavebného konania v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou  

4. TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica 

5. RECKY spol. s r.o.,  Pribišova 19/A, 841 05, Bratislava 
 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom: 
1. OÚ Prievidza, PaLO, Mariánska 6 

2. MDaV SR, sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, Námestie slobody 6, 

P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava 

3. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. 

Box 40, 828 55 Bratislava 24 

4. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

5. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2928/7, 010 47 Žilina 

 
Stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania, vzhľadom na mimoriadne opatrenia, 

vyhlásené vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR, súvisiace s hrozbou šírenia 

vírusu SARS-CoV-2 (zákaz vychádzania, práca z domu a pod.). 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia sa zverejňuje na 

úradnej tabuli obce Chvojnica, na webovom sídle obce Chvojnica www.chvojnica.eu s tým, 

že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon 

o ochrane osobných údajov). 

http://www.chvojnica./

