
MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU

C.j. 376/2017 V Krásne nad Kysucou, 09.05.2017

Vec: HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o.Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36373303 
v zast. Ing.Rastislavom Tokarčíkom bytom Mierová 1100/68, 064 01 Stará Ľubovňa -
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačný stožiar Vyšné 
Vane“ -  objekt telekomunikačný stožiar Bluenet CA006 v k. ú. Krásno nad Kysucou.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o.Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36373303 
v zast. Ing.Rastislavom Tokarčíkom bytom Mierová 1100/68, 064 01 Stará Ľubovňa - -
podala dňa 07.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
„Telekomunikačný stožiar Vyšné Vane“ na pozemku parc.č.KNC 9879/2,10000/3 v k.ú. 
Krásno nad Kysucou.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce, posúdil predložený návrh podľa §35 až 38 stavebného zákona, zosúladil 
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia 
účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov v spojitosti s §66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby: „Telekomunikačný stožiar Vyšné Vane“ na pozemku parc.č.KNC 
9879,10000/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou.

Podľa GP č.053/2016 zo dňa 22.09.2016 sú to parcele č.KNC 9879/2,10000/3.

Objektové členenie stavby:
SO 01 -  telekomunikačný stožiar 

SO 02 - technologický kontajner 

SO 03 - Oplotenie
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Popis stavby:
SO 01 -  telekomunikačný jednoduchý priehradový stožiar s monorúrou v celkovej výške 
12,20 m a prislúchajúci technologický kontajner postavený na parcelách č. 10000/3 a 9879/2 
v extraviláne Mesta Krásno nad Kysucou za účelom osadenia a prevádzkovania technológie 
pre poskytovanie telekomunikačných služieb. Pozemok je prístupný jestvujúcou poľnou 
cestou. Stožiar bude osadený na betónovom základe. V bezprostrednej blízkosti základu 
stožiara bude na betónové prefabrikované podstavce položený oceľový technologický 
kontajner. Kontajner nebude mať pevný so zemou spojený základ. Na pozemku sa nachádza aj 
jestvujúci stĺp s jestvujúcou NN prípojkou na telekomunikačný stožiar. V spodnej časti 
rozvádzača bude umiestnená technologická skriňa so zariadeniami a záložným zdrojom.

Stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v k.ú.Krásno nad Kysucou
bolo vydané Okresným úradom Čadca, pozemkovým a lesným odborom dňa 01.12.2016 pod
č.OU-CA-PLO-2016/013561-2.

Vyjadrenia dotknutých orgánov a orgánov štátnej správy:

* Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia -  záväzné stanovisko zo dňa 12.04.2017 pod 
č.OU-CA-OKR-2017/004269-002 -  súhlasné bez pripomienok.

* Letecký úrad SR, odbor letísk a stavieb, ochranné pásma a letecké prekážky, Bratislava -  
vyjadrenie zo dňa 25.10.2016 -  bez pripomienok

* SlovákTelekom a.s., Bratislava-vyjadrenie zo dňa 15.11.2016 pod č.6611629700 -  
v záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektrických komunikácií.

* SSE-distribúcia. a.s. Žilina -  vyjadrenie zo dňa 22.11.2016 pod č.4600029578:

1. V predmetnej lokalite katastra Mesta Krásno nad Kysucou sa na parcele KNC 9879/2 
nenachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN 
vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia a skrine v majetku SSE-D.

2. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať 
podzemné a nadzemné vedenia tretích osôb.

3. Predloženú projektovú dokumentáciu Vám zasielame späť, nakoľko nejde o nové 
pripojenie alebo rekonštrukciu prípojky NN.

4. Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je 12 mesiacov a môže slúžiť aj pre účely 
územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení „Všeobecných 
podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk.

* MDVaRR SR, oddelenie oblastného hygienika, Žilina- vyjadrenie 12.12.2016 pod 
Č.26787/2016/D402-ÚVHR/78388:

1. Pred kolaudáciou stavby predložiť na MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 
oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina na posúdenie 
z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na vydanie 
záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby.

http://www.sse-d.sk


2. Pred uvedením zariadenia do prevádzky predložiť na MDVRR SR, Útvar vedúceho 
hygienika rezortu, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava, na posúdenie z hľadiska 
možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na vydanie rozhodnutia na 
uvedenie do prevádzky. K predmetnému návrhu je potrebné predložiť protokol 
o objektivizácii intenzity elektromagnetického poľa a výsledky meraní spolu 
s výpočtom úrovne expozície zamestnancov, resp. obyvateľov a prevádzkový poriadok 
zariadenia vypracovaný v rozsahu vymedzenom NV SR č.329/2006 Z.z. 
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení neskorších 
predpisov.

* Ministerstvo vnútra SR, OR HaZZ v Čadci -  vyjadrenie zo dňa 16.11.2016 pod č.OR HaZZ 
-  CA1 -  1551/2016 -  súhlas bez pripomienok.

* Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy
frekvenčného spektra, Továrenská 7, Bratislava -  Rozhodnutie zo dňa 01.04.2016 pod č.
1610701191 :

1. Držiteľ povolenia je povinný oboznámiť obsluhu so všetkými skutočnosťami 
vyplývajúcimi z povolenia, so zásadami rádiokomunikačnej prevádzky, so základnými 
rádiokomunikačnými predpismi a dodržiavať okrem podmienok uvedených v tomto 
povolení podmienky vyplývajúce zo zákona o elektronických komunikáciách a jeho 
vykonávacích a technických predpisov.

2. Z dôvodu zabezpečenia efektívneho využitia frekvenčného spektra je držiteľ povolenia 
povinný začať využívať pridelené frekvencie najneskôr do šiesteho mesiaca od 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Technické podmienky na efektívne používanie 
frekvencií sú uvedené v príslušnom pláne využívania frekvenčného spektra.

3. Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možné za 
podmienky, že nie je daná prekážka podľa § 32 odst.14 zákona o elektronických 
komunikáciách.

4. Platnosť povolenia je do 31.03.2026.

Podmienky na umiestnenie stavby:
- výška stožiara bude 12,20 m

- pôdorys stožiara bude 0,563 m x 0,563 m

- technologická skriňa bude pôdorysných rozmerov 0,650 m x 0,600 m

- veľkosť pozemku ohraničená oplotením bude 10,0 m x 10,0 m

- technologický kontajner bude mať rozmery 1,6 m x 2,2 m
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne zásadné pripomienky a 
námietky, o ktorých by musel stavebný úrad rozhodovať Pripomienkam dotknutých orgánov 
a orgánov štátnej správy k predloženému návrhu bolo rozhodnutím vyhovené. Toto 
rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l a 3 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie alebo o predĺženie platnosti územného rozhodnutia.
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O d ô v o d n e n i e

HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o.Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36373303 v zast. 
Ing.Rastislavom Tokarčíkom bytom Mierová 1100/68, 064 01 Stará Ľubovňa, podala dňa
07.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Telekomunikačný stožiar 
Vyšné Vane“ na pozemku parc.č.KNC 9879/2,10000/3 v k.ú. Krásno nad Kysucou.

K návrhu bola priložená dokumentácia pre ÚR spracovaná odborne spôsobilou 
osobou, ktorá bola prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami PTZ.
V uskutočnenom ústnom konaní neboli zo strany účastníkov konania k umiestneniu stavby 
vznesené zásadné pripomienky. Umiestňovanou stavbou nedôjde k styku s PTV.

K predloženej PD sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy, ich stanoviská neboli 
záporné ani protichodné. Pripomienky sú obsiahnuté v rozhodnutí.

Mesto Krásno nad Kysucou oznámilo podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona dňa
16.03.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom štátnej správy a dňa 19.04.2017 vykonal ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním. Ostatným účastníkom konania bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou 
podľa §26 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní.

V konaní o umiestnení stavby stavebný úrad postupoval v súlade s § 38 stavebného 
zákona v spojitosti s §66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších zmien a doplnení. Dospel k záveru, že ak má navrhovateľ k pozemku iné právo ( 
právo vyplývajúce z iných predpisov) súhlas vlastníka resp.vlastníkov s umiestnením stavby 
na jeho nehnuteľnosti nemožno požadovať.

Podľa §66 zákona o elektronických komunikáciách (Práva a povinnosti k cudzím 
nehnuteľno sti am)

1. Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme

a) Zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej 
nehnuteľnosti,

b) Vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou 
vedení na cudziu nehnuteľnosť,

c) Vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať
a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, 
ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

2. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm.a) sú vecnými 
bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie 
záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

3. Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 
počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej 
nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je 
povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 
dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných 
služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez



predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo 
užívateľ bezodkladne.

4. Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého 
stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu 
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie 
je možné, alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak 
vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti 
jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania 
nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť 
v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania 
nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške 
primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie 
do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

5. Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa 
odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú 
primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na 
jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do 
jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto 
právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady 
nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich 
mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a 
zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. 
že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby je 
v súlade s územným plánom Mesta Krásno nad Kysucou.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na navrhovanie 
stavieb podľa § 47 stavebného zákona.
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P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 
možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na Mestský úrad, 
023 02 Krásno nad Kysucou.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/95 Zb. v znení neskorších predpisov, pol. č. 59 
písm.a) odst.2 je 100 €.

Príloha: situácia umiestnenia stavby
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Doručuje sa :
HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o.Rajecká cesta 17, 010 47 Žilina 
Slovenský pozemkový fond, Sad SNP č.667/10, 010 01 Žilina 
Emil Miko, č.493, Krásno nad Kysucou 
Zdenék Amrich, ul.Martinčeka 122/22, 013 03 Varín

Dotknutí:
RÚVZ, Palárikova 1156, Čadca 
OR HaZZ, ul.A.Hlinku, 022 01 Čadca
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca 
Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca 
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, Čadca 
Letecký úrad SR, odbor letísk a stavieb, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
Lesy SR, š.p., Odštepný závod Čadca, Ľ.Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 
SSE-distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina 
Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Ing. Jozef Grapa 
Primátor mesta

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 
odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli Mestského úrade v Krásne nad Kysucou.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, 
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA :
,//. t) f ,  lo-ft ZVESENÉ DŇA:

MESTO
KRÁSNO NAD KYSUCOlU

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie


