Obec Zlatno
Zlatno č. 99, 951 91 Hosťovce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 120/2019-002 RB
V Zlatne dňa 16.5.2019
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, so sídlom Einsteinova č. 24, 851 01
Bratislava (ďalej tiež len „stavebník“), zastúpená splnomocneným zástupcom, spoločnosťou
Svoboda a syn, s.r.o. IČO: 25548531, so sídlom Jahodová č. 524/62, Brněnské Ivanovice, 620 00
Brno, ČR, ktorá splnomocnila Bc. Martina Stříteckého, bytom Vsetínska č. 521/8, 639 00 Brno k jej
zastupovaniu pri jednaniach s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy a ostatnými dotknutými
orgánmi pri jednaniach týkajúcich sa výstavby telekomunikačného zariadenia, podal dňa 29.4.2019
na Obec Zlatno, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 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“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
v katastrálnom území Zlatno, s názvom
„Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete
O2 Slovakia, s.r.o. - ZMZLA_ZLATNO“
(ďalej len „stavba“)
umiestnenej na pozemkoch EKN parcelných čísiel 266/3, 307, 496, 495, 266/3 a na pozemkoch
CKN parcelných čísiel 264/11, 307/5, územným rozhodnutím č. 19/2019-005 RB vydaného
stavebným úradom dňa 26.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.4.2019, v rozsahu
stavebných objektov
SO-02 Prevádzkový objekt - technológia outdoor na pozemku EKN parc.č. 266/3,
SO-03 Elektro prípojka NN na pozemkoch CKN parc.č. 264/11, 307/5,
a na pozemkoch EKN parc.č. 307, 496, 495, 266/3,
SO-04 Oplotenie a SO-05 Spevnené plochy a terénne úpravy na pozemku EKN parc.č. 266/3,
SO-01 Stožiar, základ stožiara na pozemku EKN parc.č. 266/3,
SO-02 Prevádzkový objekt - technológia outdoor na pozemku EKN parc.č. 266/3,
SO-03 Elektro prípojka NN na pozemkoch CKN parc.č. 264/11, 307/5,
a na pozemkoch EKN parc.č. 307, 496, 495, 266/3,
SO-04 Oplotenie a SO-05 Spevnené plochy a terénne úpravy na pozemku EKN parc.č. 266/3,
ako inžinierskej stavby, telekomunikačného stožiara podľa §43a ods.3 písm. h) stavebného zákona,
v rozsahu vybudovania základov pre stožiar, spevnenej plochy rozmeru 8,0 x 12,0 m, oplotenia
základňovej stanice pozinkovaným pletivom vysokým 2,0m, osadenia technologických zariadení,
výstavby 25m vysokého trojbokého oceľového stožiara, vrátane nosičov a antén na stožiar,
prepojenia antén s technologickým zariadením pomocou koaxiálnych káblov a elektrickej prípojky
ako drobnej stavby vednej v zemi od podperného bodu č. 44 k plánovanému stožiaru, pričom v
spoločnom výkope s touto prípojkou budú položené dve optochráničky MT10/8 ukončené v
rozvádzači RE a kabinete Eltek 2200.
Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia bolo začaté stavebné konanie.
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Stavebný úrad v súlade s ust. § 61 ods.1 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a
všetkým účastníkom začatie stavebného konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle ust. § 61 ods.2
stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania.
Nakoľko stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania, na možnosť uplatnenia námietok
účastníkov konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje lehotu do 7 (siedmych)
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
(Účastníci stavebného konania sa o začatí stavebného konania podľa §61 ods.4 stavebného zákona
upovedomujú verejnou vyhláškou.)
V určenej lehote môžu účastníci konania svoje námietky uplatniť na Obci Zlatno, ako
stavebnom úrade, so sídlom Zlatno č. 99, 951 91 Hosťovce ( Tel: 037 / 634 73 11; Fax: 037 / 634
73 38; Email: zlatno@stonline.sk).
Podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona sa na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliada.
Podľa §61 ods. 6 stavebného zákona sa dotknuté orgány o začatí stavebného konania
upovedomujú jednotlivo. Dotknuté orgány sú v zmysle cit. ust. stavebného zákona povinné
oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci
konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Žitavanoch,
so sídlom ul. Športová č. 5, 951 97 Žitavany, v úradných hodinách. O možnosti nahliadnutia do spisu
je potrebné sa vopred dohodnúť s vybavujúcim referentom (vybavuje: Róbert Balko; úradné hodiny:
streda od 800 do 1600 hod; Tel. 0903 42 31 55; e-mail: robert.balko@zitavany.sk).
Ing. Martin Zeman
starosta obce

Doručí sa účastníkom:
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad účastníkov
konania (osoby ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám
môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z
osobitných predpisov a projektanta stavby) o začatí stavebného konania podľa §61 ods.4 stavebného
zákona upovedomuje verejnou vyhláškou. Podľa § 26 ods.2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná
tak, že sa toto oznámenie zverejnením po dobu 15 dní na internetovej stránke obce Zlatno
(www.obeczlatno.eu.). Posledný deň tejto lehoty je dňom jeho doručenia.
Začiatok zverejnenia dňa: …........................................
Koniec zverejnenia dňa: ..........................................
…..................................................
pečiatka, podpis
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