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MESTO    HA N D L O V Á 
_______________________________________________________________________________________ 

Číslo: SÚ 2021/2231/2378-2                                                                                            Handlová, 16.06.2021 

Vybavuje: Mgr. Dányiová 

 

 
 

Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

______________________________ 

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby 

 

 

                                                                

R O Z H O D N U T I E 
 

Navrhovateľ: ORANGE SLOVENSKO, a.s., adresa: 821 08 Bratislava, Metodova 8, v zastúpení 

spoločnosťou: GEMI s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 47,  podal  dňa: 25.03.2021 návrh 

na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete 

Orange Slovensko, a.s. FTTC 0107BB Nová Lehota",  na pozemku  v k.ú.  Nové Lehota, v súlade s  § 32 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Predmetom  územného 

rozhodnutia o  umiestnení stavby je pripojenie telekomunikačného stožiaru do existujúcej optickej trasy na 

verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko, a.s.  v dĺžke 1140 m, pozemok parcelné číslo 562/1, k.ú. 

Nová Lehota. Stavba bude umiestnená vo verejnom záujme podľa §66 zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie líniovej stavby.   

            Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku  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 v znení neskorších predpisov posúdilo predložený návrh podľa §§ 35, 36 a nasl. 

zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov a na základe tohto posúdenia a ústneho prerokovania zo dňa 

20.05.2021 a po doplnení podania  31.05.2021  vydáva podľa § 39a stavebného zákona  

 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ  LÍNIOVEJ   STAVBY 

 

Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. FTTC 0107BB Nová 

Lehota 

 
(ďalej  len „stavba“) 

Stavebník:       ORANGE SLOVENSKO, a.s., adresa: 821 08 Bratislava, Metodova 8                             

IČO:                 35 697 270 

v zastúpení:     GEMI s.r.o., adresa: 974 01 Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 47         

(ďalej  len „stavebník“) 

 

umiestnenej v extraviláne v mesta Handlová, v súlade s  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

 

 Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby je umiestnenie pripojenia 

telekomunikačného stožiaru do existujúcej optickej trasy na verejnú telekomunikačnú sieť Orange 

Slovensko, a.s.,  v dĺžke 1140 m, pozemok parcelné číslo 562/1, k.ú. Nová Lehota, trasa novej 

optickej prípojky začína pri existujúcom telekomunikačnom stožiari a pokračuje  krajom lesa, kde 

končí v novom servisnom bode na existujúcej regionálnej trase Orange Slovensko, a.s.; 

 

 Projektové podklady pre územné konanie stavby vypracoval:   Systém Servis Slovakia, s.r.o., 821 04 

Bratislava-Ružinov, Technická 2, overil: Ing. Ľuboš Petrovič, číslo osv. 5966*A2; 
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 Účastníci konania: 

1/    ORANGE SLOVENSKO, a.s.,  817 62 Bratislava, Metodova 8   

2/    GEMI s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 47 

3/    NEGOTIATORS, spol. s. r.o., 974 01 Banská Bystrica, Trieda SNP 75 

4/    známi aj neznámi vlastníci pozemkov verejnou vyhláškou 

 

Pre umiestnenie navrhovanej líniovej stavby sa určujú nasledovné podmienky, vyplývajúce z posúdenia 

projektovej dokumentácie a  z vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania: 
1.  Umiestnenie  stavby  na pozemku parcelné číslo reg. C-KN 562/1, v katastrálnom území Nová Lehota,  

      v súlade s  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a §     

      3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

      Predmetom projektovej dokumentácie stavby je pripojenia telekomunikačného stožiaru do existujúcej  

      optickej trasy na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko, a.s.  v dĺžke 1140 m, v k.ú. Nová    

      Trasa novej optickej prípojky začína pri existujúcom telekomunikačnom stožiari a pokračuje  krajom  

      lesa, kde končí v novom servisnom bode na existujúcej regionálnej trase Orange Slovensko, a.s. 

2.   Podľa zákona  č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č.  

238/2017 Z.z., ktorým sa dopĺňa ustanovenie § 66 ods.6 písm. a), b), c), d), e), f) a ods. 7 zákona 

o elektronických komunikáciách je  navrhovateľ oprávnený: 

-  zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, 

- vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbami vedení na cudziu 

nehnuteľnosť.  

Povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých 

nehnuteľnostiach a teda ide o iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 os.1 písm. c) zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.  

3.    Stavba bude umiestnená vo verejnom záujme podľa §66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických  

       Komunikáciách. 

4.    Predmetné umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová,   

       schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3  

       ÚPN  mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013.  

       Záväzná časť územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013  

       s účinnosťou od 04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 ako i s verejnými záujmami mesta. 

5.    Navrhovaná činnosť nie je činnosťou uvedenou v § 18 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní  

       vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  

       preto nie je predmetom  konania podľa jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní. 

6.    Rešpektovať záväzné stanovisko Mesta Handlová, ktoré vydalo súhlasné stanovisko k umiestneniu  

       stavby dňa 02.03.2021, číslo A4-2021/1403/5: 

       V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vzniká povinnosť fyzickým a právnickým    

        osobám pri vykonávaní akejkoľvek činnosti postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu  

       drevín, rastlín a živočíchov, alebo ničeniu ich biotopov. 

   Žiadateľ zodpovedá za príp. škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak nepreukáže,  

       že za škodu nezodpovedá. 

7.    Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie vydané  

       pod číslom  OU-PD-OSZP-2021/012564-002, zo dňa 24.02.2021: 

       1. Zabezpečiť zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade  

       s § 14 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa  

       zákona o odpadoch.   Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.  

       2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu k dokumentácii v kolaudačnom konaní  

       podľa § 99 os.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

8.    Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru SZP – štátnej vodnej správy zo dňa   

       23.02.2021,  číslo OU-PD-OSZP-2021/012382-002: 

       1. Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných  

       vôd. 

       2. Ak budú práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikali do  

       prostredia spojeného a povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite  

        odstrániť. 

       3. Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
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9.   Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie vydané 

pod číslom  OU-PD-OSZP-2021/012629-002 zo dňa 05.03.2021: 

- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu 

koreňových systémov a nadzemných častí drevín (§ 47 ods.1 zákona).  

-  Pri nevyhnutnom výrube drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub tunajší 

úrad. 

Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny , v zmysle  

ktorého je každý pri vykonávaní akejkoľvek činnosti postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu 

drevín, rastlín a živočíchov, alebo k ničeniu ich biotopov. 

10.  Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia vydal záväzné stanovisko dňa 09.03.2021,  pod 

číslom  OU-PD-OKR-2021/013753-002. 

11.  MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava vyjadrila súhlas dňa 09.03.2021, pod 

číslom ASMdpS-1-239/2021. 

12. Záväzné stanovisko pre územné konanie vydal Obvodný banský úrad  v Banskej Bystrici dňa 

27.05.2021, pod číslom 1332-1924/2021: 

       1. Vzhľadom na vplyvy poddolovania je nutné v projektovej dokumentácii riešiť stavbu tak, aby 

vyhovovala norme SZN 73 0039 – navrhovanie objektov na poddolovanom území. 

       2. S poukázaním na príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka (§420 a nasl.) nebude HBP, a.s. resp. 

akákoľvek banská organizácia ktorá bude vykonávať banskú činnosť v dobývacom priestore Handlová, niesť 

zodpovednosť za akékoľvek škody uvedené v § 36 banského zákona vzniknuté počas výstavby a užívania 

povoľovanej stavby FTTC 0107 BB Nová Lehota na pozemku registra C parcelné číslo 562/1, k.ú. Nová 

Lehota.   

13. Rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín vydané dňa 25.02.2021, pod 

číslom KPUTN-2021/4502-1/14892/NIP:  

        Podľa § 40 ods.4 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov, v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca  alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

prác ohlásiť  nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, príslušnému stavebnému úradu, prípadne 

archeologickému ústavu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí 

ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 

Z.z. archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí len 

oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 

podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od jeho vyzdvihnutia 

správu o náhodnom archeologickom náleze; správa obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike 

odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

14. Rešpektovať vyjadrenie ktoré vydala  spoločnosť  Stredoslovenská vodárenská prevádzková  spoločnosť, 

a.s, Banská Bystrica,  číslo RK/2869/2021, Z07 /90/2021,  dňa 17.03.2021.   

15.  Rešpektovať podmienky vo vyjadrení  organizácie Slovenský plynárenský priemysel -D,        

 a.s. Bratislava, vyjadrenie číslo TD/NS/0115/2021/Ve , zo dňa  09.03.2021. 

16.  Rešpektovať vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava číslo 6612107921 zo dňa 19.03.2021: 

Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných zariadení: 

1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.  

2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, alebo účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3.Stavebník alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť 

je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 

týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432 144. 

4.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná  

 

 

mailto:peter.blaho@telekom.sk
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sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona 

č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť 

úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

6.Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávajúceho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu 

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných 

trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

7.V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenia sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo  DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je 

potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

Pred realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI 

SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. 

17. Pred zahájením prác požiadať správcov všetkých sietí technického vybavenia  - vody, kanalizácie, el. 

energie, telekomunikácii, diaľkových káblov, plynu, dráhy, verejného osvetlenia FIN.M.O.S. a.s., tepla 

KMET Handlová, a.s., Handlovská energetika s.r.o. Handlová,  rozvodov DIGI, T mobile, Orange o 

vyjadrenie a presné vytýčenie podzemných aj nadzemných  sietí v ich správe. 
18. Realizačný stupeň projektovej dokumentácie stavby odsúhlasiť so všetkými dotknutými orgánmi 

a organizáciami štátnej správy a správcami sietí technického vybavenia územia. 

19. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak 

nepreukáže, že za škodu nezodpovedá. 

20. Pri vykonávaní stavebných prác bude rešpektovaná Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

21.  Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.  

22. Podľa § 66 ods. 1 písm. a) ZEK je Slovak Telekom, a.s.  oprávnený vo verejnom záujme zriaďovať 

a prevádzkovať verejné siete a stavať vedenia na cudzích nehnuteľnostiach. Podľa § 66 ods.2 ZEK 

povinnosti zodpovedajúce oprávnenia podľa ods.1 písm. a)  sú vecnými bremenami viaznucími na 

dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie zápisu vecného bremena podá podnik/stavebník. 

23. Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade vzniknutej škody 

zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na   návrh 

príslušný  súd.      

24. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických 

komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov  nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie 

stavebnému úradu, po právoplatnosti územného rozhodnutia stavebník môže realizovať stavbu.. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania – neboli uplatnené. 

 

Všeobecné podmienky: 

       15 dní po doručení rozhodnutia, požiadať o potvrdenie právoplatnosti. 

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

právoplatnosť.   

V súlade s § 40 ods.4/ stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov  

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e:  
 

Navrhovateľ: ORANGE SLOVENSKO, a.s., adresa: 821 08 Bratislava, Metodova 8, v zastúpení 

spoločnosťou: GEMI s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 47,  podal  dňa: 25.03.2021 návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete 

Orange Slovensko, a.s. FTTC 0107BB Nová Lehota",  na pozemkoch  v k.ú.  Nové Lehota, v súlade s  § 32 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 
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453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Predmetom  územného 

rozhodnutia o  umiestnení stavby je pripojenie telekomunikačného stožiaru do existujúcej optickej trasy na 

verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko, a.s.  v dĺžke 1140 m, pozemok parcelné číslo 562/1, k.ú. 

Nová Lehota. Stavba bude umiestnená vo verejnom záujme podľa §66 zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie líniovej stavby.  Mesto 

Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku 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  v znení neskorších predpisov, oznámilo dňa 14.04.2021 začatie územného konania  líniovej stavby 

verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom, doručenou  podľa § 26 ods.2 

zákona o správnom konaní  71/67 Zb. v znení neskorších predpisov spôsobom v mieste obvyklým, 

vyvesením na oznamovacej tabuli mesta Handlová,  stavebného úradu, web stránke mesta po dobu určenú 

správnym zákonom. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vykonané všetkým známym aj neznámym 

účastníkom konania podľa § 36 ods. 4  stavebného zákona verejnou vyhláškou  z dôvodu líniovej stavby. 

Dňa 20.05.2021  vykonal stavebný úrad  ústne prerokovanie návrhu s miestnym šetrením podľa § 36 ods. 1 

a 4 zák.č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov. Na konaní bol predložený prítomným účastníkom a dotknutým 

orgánom návrh na vydanie ÚR,  spolu s jeho  prílohami a PD stavby pre územné konanie. K vydaniu 

územného rozhodnutia nebola vznesená námietka. Z výsledku ústneho pojednávaní bolo potrebné doložiť  

záväzné stanovisko  Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, ktoré bolo doplnené dňa 31.05.2021. 

Projektové podklady pre územné konanie stavby vypracoval:  Systém Servis Slovakia, s.r.o., 821 04 

Bratislava-Ružinov, Technická 2, overil: Ing. Ľuboš Petrovič, číslo osv. 5966*A2 

Podľa zákona  číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 238/2017 Z.z., ktorým sa dopĺňa ustanovenie § 66 ods.6 písm. a), b), c), d), e), f) a ods. 7 zákona 

o elektronických komunikáciách je  navrhovateľ oprávnený: 

-  zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti 

- vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbami vedení na cudziu 

nehnuteľnosť. Povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na 

dotknutých nehnuteľnostiach.   

Predmetné umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová,  schváleným 

mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta 

Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť 

územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 

04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 ako i s verejnými záujmami mesta.  Navrhovaná činnosť 

nie je činnosťou uvedenou v § 18 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto nie je predmetom  

konania podľa jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní.  

K projektovej dokumentácii  stavby pre územné konanie sa vyjadrili  mesto Handlová, MO SR Agentúra 

správy majetku Bratislava, MV SR Centrum podpory Banská Bystrica, Okresný úrad Prievidza,  Krajský 

pamiatkový úrad Trenčín, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, StVPS, a.s. Banská Bystrica, SPP-D, a.s. 

Bratislava, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo 

predložené a doplnené - správny poplatok, Plnomocenstvo Orange Slovensko, a.s. Bratislava pre Systém 

Servis Slovakia s.r.o. Bratislava zo dňa 30.10.20220, Plnomocenstvo Systém Servis Slovakia s.r.o. Bratislava 

pre spoločnosť Negotiators, s.r.o. Banská Bystrica, zo dňa 30.10.2020, Plnomocenstvo spoločnosti 

Negotiators, s.r.o. Banská Bystrica  pre GEMI s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 47 zo dňa 

16.11.2029, projektová dokumentácia stavby pre územné konanie, kópia z katastrálnej mapy, vyjadrenia 

a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy. 

Podmienky a pripomienky vyjadrené k umiestneniu  stavby, vyjadrenia  účastníkov konania,  dotknutých 

orgánov  a organizácií v územnom konaní,  boli skoordinované v podmienkach územného rozhodnutia.  

  Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických 

komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov, nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie 

stavebnému úradu, po právoplatnosti územného rozhodnutia stavebník môže realizovať stavbu. Vzhľadom 

k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad 

Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu s adresou: 972 51 

Handlová, Námestie baníkov č.7.Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym  súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Mgr. Mária  D Á N Y I O V Á 

                                                                                                         vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

                                                                                                          poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010 

 

 

 

  

 

Obdržia el.poštou: 

1/    ORANGE SLOVENSKO, a.s.,  817 62 Bratislava, Metodova 8   

2/    GEMI s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 47 

3/    NEGOTIATORS, spol. s. r.o., 974 01 Banská Bystrica, Trieda SNP 75 

4/    Systém Servis Slovakia, s.r.o., 821 04 Bratislava-Ružinov, Technická 2 

5/    Okresný úrad   Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP 

6/    RÚ Verejného zdravotníctva 972 02 Bojnice, Nemocničná 8 

7/    Okresný úrad 971 01 Prievidza, odbor  krízového riadenia, Medzibriežkova 2 

8/    MO SR  Agentúra správy  majetku, 974 31  Banská Bystrica, ČSA 7 

9/    Krajský pamiatkový úrad, 911 01Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A  

10/  Slovak Telekom, a.s. 010 08 Žilina, Poštová 1 

11/  Stredoslovenská distribučná, a.s. 010 47 Žilina, pri Rajčianke 2927/8 

12/  StVPS, a.s., 974 01  Banská Bystrica, Partizánska 5 

13/  SPP - D, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

14/  Michlovský, s.r.o. Piešťany, 921 80 Piešťany,  Letná 9 

15/  Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9.mája 2 

16/  verejnou vyhláškou známym aj neznámym  vlastníkom pozemkov 

 

 

Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, na verejne prístupnej oznamovacej tabuli  Mestského úrad v Handlovej,  Spoločného obecného úradu 

v Handlovej,  zverejnená  na web stránke mesta.  

Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade - Spoločnom 

obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, číslo dverí 10 pred dňom ústneho pojednávania a pri ňom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adresa:                                                                                            tel: 046/ 5477 475                                                              e-mail: socu@handlova.sk                                            

972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7                                       
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