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Vec
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a o upustení od
ústneho pojednávania

Dňa 08.10.2018 podala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8,
917 02 Trnava, IČO: 42156424 žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na stavbu
„Realizácia optických sietí KB-1 Kremnické Bane, obec Kunešov“ na pozemkoch – líniová stavba v
katastrálnych územiach Kremnické Bane a Kunešov. Uvedeným dňom bolo začaté konanie
o predĺžení platnosti územného rozhodnutia. Na predmetnú stavbu vydala obec Kremnické Bane
územné rozhodnutie pod číslom 178/2015 zo dňa 28.10.2015 právoplatné dňa 30.11.2015.
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej trasy s počiatočným bodom napojenia na
uzol služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., umiestnený v obci Kremnické Bane. Celková dĺžka
trasy miestnych optických káblov (ďalej MOK) bude 4,5km. Trasa MOK je v intraviláne obce
Kremnické Bane a Kunešov navrhnutá pozdĺž miestnych komunikácií po spevnených plochách.
V intraviláne obce Kremnické Bane pozdĺž cesty I/65 a v intraviláne obce Kunešov pozdĺž cesty
III/2502. V extraviláne v úseku medzi obcou Kremnické Bane a Kunešov je trasa navrhnutá pozdĺž
cesty III/2502. Trasa začína v k. ú. Kremnické Bane na pozemku parc. č. CKN 1, pokračuje po
pozemku parc. č. CKN 2/4 a ďalej po pozemku parc. č. CKN 358/1. Pokračuje po nespevnenej časti
cesty I/65 a po pozemkoch parc. č. CKN 250 a CKN 669 v súbehu s cestou III/2502. V k. ú. Kunešov
pokračuje v súbehu s cestou III/2502 po pozemkoch parc. č. CKN 518, CKN 540, CKN 534 až po
koniec trasy na pozemku parc. č. CKN 169/1. Na výstavbu budú použité Multirúra 7 x 10/8 mm a
plastová chránička s priemerom 40/33mm spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími
komponentami. Ukončenie trasy v obci Kunešov ako POP bude využitý vonkajší kabinet (skriňa v x š x
h = 1,5mx1,0mx1,0m) umiestnený na stožiari s výškou 4,5m. Prípojka NN bude vedená z požiarnej
zbrojnice v dĺžke 15m.
K projektovej dokumentácii sa písomne vyjadrili dotknuté orgány: Ministerstvo dopravy
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného
hygienika pod číslom 17410/2015/D403-ÚVHR/62976 zo dňa 09.10.2015; Ministerstvo vnútra SR,
sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií pod číslom SITBOT4-2015/000382-835 zo dňa 30.06.2015; Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií pod číslom SITB-OT4-2015/000382-1411 zo dňa
22.10.2015; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica pod číslom CPBB-ON2015/000977/017 zo dňa 13.07.2015; Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry
Bratislava pod číslom SEMaI-571083/2015 zo dňa 15.07.2015; Ministerstvo vnútra SR, Centrum
podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb pod číslom CPBB-OTS-2015/000199216 zo dňa 26.06.2015; Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica pod číslom
BBRSC/00178/2015 zo dňa 22.07.2015; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
Banská Bystrica pod číslom TPC ZV/189/2015 zo dňa 30.06.2015; Okresný úrad Žiar nad Hronom,
odbor krízového riadenia pod číslom OU-ZH-OKR-2015/007578-002 zo dňa 08.07.2015; Okresný úrad
Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-ZH-OCDPK1

2015/007018 zo dňa 01.07.2015; Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor pod
číslom OU-ZH-PLO-2015/007560 zo dňa 06.08.2015, OU-ZH-PLO-2015/007016 zo dňa 23.06.2015 a
OU-ZH-PLO-2015/007016 zo dňa 10.07.2015; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti
o životné prostredie pod číslom OU-ZH-OSZP-2015/007033 zo dňa 20.07.2015, OU-ZH-OSZP2015/007055 zo dňa 15.07.2015, OU-ZH-OSZP-2015/01147-02 zo dňa 22.10.2015, OU-ZH-OSZP2015/007241 zo dňa 03.07.2015, OU-ZH-OSZP-2015/007034 zo dňa 22.07.2015, OU-ZH-OSZP2015/007066/J zo dňa 29.06.2015; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica pod číslom KPUBB2015/15146-2/49162/RUS zo dňa 20.07.2015; LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Žarnovica pod
číslom 31037/150/2015 zo dňa 31.07.2015; Rudné bane, š.p., Banská Bystrica pod číslom
OE-1057/2015 zo dňa 19.10.2015; Obec Kunešov pod číslom 278/2015 zo dňa 22.10.2015; Obec
Kunešov pod číslom 186/2015 zo dňa 20.07.2015; Obec Kunešov pod číslom 167/2015 zo dňa
01.07.2015; Obec Kremnické Bane pod číslom 120/2015 zo dňa 15.10.2015; Obec Kremnické Bane
pod číslom 120/2015 zo dňa 29.06.2015; Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod číslom 6611513628 zo
dňa 23.06.2015; Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., Kremnica pod číslom 17,2/C2.19/15/Ur zo dňa
28.10.2015; Hydromeliorácie, š.p., Bratislava pod číslom 5296-2/120/2015 zo dňa 22.10.2015;
Energotel, a.s., Bratislava pod číslom ET/MM15/649 zo dňa 30.06.2015; Okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom pod číslom ORHZ-ZH1-518/2015 zo dňa
02.07.2015; Slovenská správa ciest, Bratislava č. 5532/2015/2320/26639 zo dňa 12.8.2015; Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát pod číslom ORPZZH-ODI-20-052/2015 zo dňa 29.06.2015; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava pod číslom
TD/675/Zv/Ba/2015 zo dňa 25.06.2015; SSE - Distribúcia, a.s., Žilina pod číslom 4600016438 zo dňa
14.07.2015; Orange Slovensko, a.s., Bratislava pod číslom BB-1440/2015 zo dňa 07.08.2015;
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., pod číslom CZ 11988/2015-220 zo dňa 19.10.2015;
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., pod číslom CZ 18231/2015 zo dňa 27.10.2015;
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie investícií a správy majetku pod číslom
07078/2015/ODDISM-150 zo dňa 20.10.2015; Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie
regionálneho rozvoja pod číslom 07193/2015/ODDRR-2 zo dňa 09.07.2015; Obvodný banský úrad
Banská Bystrica pod číslom 1540-2912/2015 zo dňa 21.10.2015 a účastník konania Slovenský
pozemkový fond vyjadrenie č. SPFZ/2015/077621 zo dňa 21.07.2015.
Obec Kremnické Bane, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným
stavebným úradom oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle podľa
§ 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v sídle
Mestského úradu Žiar nad Hronom (budova Okresného úradu Žiar nad Hronom, Nám. Matice
slovenskej č. 8, VI. poschodie, č. dverí 90) v úradných hodinách – pondelok a streda v čase od 7.30
do 15.30 hod.
V súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona môžu účastníci konania svoje námietky uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorých z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,
predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Upozornenie:
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.

Juraj Vozár
starosta obce
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Toto oznámenie je v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona v súčinnosti
s ustanovením § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) doručované verejnou vyhláškou.
Na základe ustanovenia § 26 ods.2 správneho poriadku sú obce Kremnické Bane a Kunešov
povinné toto oznámenie:
- vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní (posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia)
- vyvesenie zverejniť vyhlásením v obecnom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete

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

Zvesené dňa:................................................

...............................................
podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

Toto oznámenie bolo vyhotovené v troch origináloch v listinnej forme a v 29 origináloch v elektronickej
forme.
Oznámenie sa doručí:
1. účastníci konania verejnou vyhláškou
2. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23,
974 01 Banská Bystrica
4. Obec Kremnické Bane, Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnica
5. Obec Kunešov, Kunešov č. 1, 967 01 Kremnica
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 917 15 Bratislava
7. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica
8. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
10. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
11. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom
12. Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
16. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod 06 Zvolen, SNP 587/125,
965 01 Žiar nad Hronom
17. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5
20. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
21. Ministerstvo obrany SR, , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 8
- Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
22. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných služieb, Ul. 9. mája 1,
Banská Bystrica
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Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2,
812 72 Bratislava
Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
- Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor krízového riadenia
- pozemkový a lesný odbor
- odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom
Obvodný banský úrad Banská Bystrica, 9 mája 2, 975 90 Banská Bystrica
Rudné Bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica
-

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
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