OBEC

DOLNÁ MARIKOVÁ

Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková
Číslo: 194/2018-TA5/A-10

v Dolnej Marikovej dňa: 07. 11. 2018

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky určil podľa ust. § 119 ods. 1 v spojení s § 117
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, dňa 28. 9. 2015 pod č. OÚ-TN-OVBP2- 2015/27225-2/Ma, stavebný úrad
Obec Dolná Mariková, na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Realizácia
optických sietí UD-1 Udiča, Klieština, Dolná Mariková, Horná Mariková“.
Obec Dolná Mariková, ako učený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a)
zákona č. 608/2003Z.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, po posúdení žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení
líniovej inžinierskej stavby, navrhovateľom - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
(NASES), Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424 - podanej dňa 26. 09. 2018 a výsledku konania
v predmetnej veci, v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona
predlžuje platnosť územného rozhodnutia
vydaného Obcou Dolná Mariková dňa 28. 10. 2015 pod číslom: 2015/526-TA5/A-10 o umiestnení
líniovej inžinierskej stavby: líniovú inžiniersku stavbu „Realizácia optických sietí UD-1 Udiča,
Klieština, Dolná Mariková, Horná Mariková“, na pozemkoch v katastrálnych územiach : Udiča,
Prosné, Hatné, Klieština, Dolná Mariková, Horná Mariková, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom
27. 11. 2015, pre navrhovateľa: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES),
Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424.
Platnosť územného rozhodnutia sa predlžuje o ďalšie tri roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Zároveň sa dopĺňa podmienka územného rozhodnutia o umiestnení stavby vydanom Obcou Dolná
Mariková dňa 28. 10. 2015 pod číslom: 2015/526-TA5/A-10: II. Pre umiestnenie stavby a
projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: v bode 23 e) o nasledovnú podmienku: Obec
Dolná Mariková nesúhlasí s rozkopaním miestnej komunikácie v Obci Dolná Mariková – časť
Pod Krápkou parc. KNC 1985/3, 1515, 1529/8... v dĺžke 450 m a požaduje, aby na účel vyššie
uvedenej akcie bola realizácia stavby v rámci miestnych komunikácií v Obci Dolná Mariková
riešená riadeným pretlakom.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu oznámeného konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia podľa § 36 ods. 1, 2,
4 a § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a upustenia od ústneho pojednávania na predmetnú líniovú inžiniersku
stavbu bola uplatnená námietka účastníka konania:
Účastník konania Obec Dolná Mariková ako správca miestnych komunikácií na základe podnetov
a sťažností občanov na nevyhovujúci a zlý technický stav miestnych komunikácií v obci, bola nútená

zrealizovať odvodnenie a opravu plôch miestnych komunikácií položením asfaltového krytu. Z toho
dôvodu nesúhlasíme s rozkopaním miestnej komunikácie v Obci Dolná Mariková – časť Pod Krápkou
parc. KNC 1985/3, 1515, 1529/8... v dĺžke 450 m a požadujeme, aby na účel vyššie uvedenej akcie bola
realizácia stavby v rámci miestnych komunikácií v Obci Dolná Mariková riešená riadeným pretlakom.
Námietke účastníka konania Obce Dolná Mariková zast. starostom obce, sa vyhovuje doplnením
podmienky týmto rozhodnutím v bode 23 e) územného rozhodnutia o umiestnení stavby vydanom
Obcou Dolná Mariková dňa 28. 10. 2015 pod číslom: 2015/526-TA5/A-10.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), Kollárova 8, 917 02
Trnava, IČO: 42156424, podal dňa 26.09. 2018 na Obec Dolná Mariková (ďalej len „určený stavebný
úrad“) žiadosť o predĺženie času platnosti územného rozhodnutia Číslo: 2015/526-TA5/A-10 vydaného
Obcou Dolná Mariková dňa 28.10. 2015, na líniovú inžiniersku stavbu „Realizácia optických sietí UD1 Udiča, Klieština, Dolná Mariková, Horná Mariková“, na pozemkoch v katastrálnych územiach :
Udiča, Prosné, Hatné, Klieština, Dolná Mariková, Horná Mariková. Územné rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom 30. 11. 2015 a čas jeho platnosti bol určený na tri roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
Navrhovateľom podaná žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia je podaná včas, teda
v lehote platnosti rozhodnutia o predĺžení územného rozhodnutia. Žiadosť o predĺženie platnosti
predmetného územného rozhodnutia odôvodnil navrhovateľ nasledovne: z dôvodu nepridelenia
finančných prostriedkov na realizáciu uvedenej stavby.
Určený stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.1, 2, 4 v spojení s ustanovením § 40 ods. 3
stavebného zákona oznámil dotknutým orgánom a účastníkom územného konania, oznámením zo dňa
26. 09. 2018 pod číslom: 194/2018-TA5/A-10 začatie konania o predĺžení času platnosti predmetného
územného rozhodnutia verejnou vyhláškou.
Vzhľadom na to, že nie sú určenému stavebnému úradu známi účastníci konania, a pre veľký počet
účastníkov konania, stavebný úrad oznámil začatie konania o predĺžení času platnosti územného
rozhodnutia podľa § 36 ods. 1, 2, 4 a § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a § 18 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“).
Zároveň bolo oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti predmetného územného
rozhodnutia doručené okrem iných aj účastníkovi konania – správcovi, vlastníkovi miestnych
komunikácií na pozemkoch v k.ú. Dolná Mariková, v obci Dolná Mariková.
V určenej lehote bola podaná (uplatnená) zo strany účastníka územného konania k predmetu žiadosti
námietka: Účastník konania Obec Dolná Mariková ako správca miestnych komunikácií na základe
podnetov a sťažností občanov na nevyhovujúci a zlý technický stav miestnych komunikácií v obci, bola
nútená zrealizovať odvodnenie a opravu plôch miestnych komunikácií položením asfaltového krytu.
Z toho dôvodu nesúhlasíme s rozkopaním miestnej komunikácie v Obci Dolná Mariková – časť Pod
Krápkou parc. KNC 1985/3, 1515, 1529/8... v dĺžke 450 m a požadujeme, aby na účel vyššie uvedenej
akcie bola realizácia stavby v rámci miestnych komunikácií v Obci Dolná Mariková riešená riadeným
pretlakom. Námietke účastníka konania Obce Dolná Mariková zast. starostom obce, ktorej bolo
vyhovené v doplnenej podmienke II. v bode 23 e) územného rozhodnutia o umiestnení stavby vydanom
Obcou Dolná Mariková dňa 28. 10. 2015 pod číslom: 2015/526-TA5/A-10 a v tomto rozhodnutí.
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti predmetného územného rozhodnutia doručil
stavebný úrad aj dotknutým orgánom v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona s poučením
o ich právach a povinnostiach. V určenej lehote bolo stavebnému úradu doručené súhlasné stanovisko
dotknutého orgánu: Okresného úradu Považská Bystrica – odboru krízového riadenia.
Vzhľadom na to, že bola podaná námietka účastníkom konania, podmienky uložené výrokovou časťou
tohto rozhodnutia a citovaného územného rozhodnutia sa doplnili v časti II. v bode 23 e) o podmienku:
Obec Dolná Mariková nesúhlasí s rozkopaním miestnej komunikácie v Obci Dolná Mariková – časť
Pod Krápkou parc. KNC 1985/3, 1515, 1529/8... v dĺžke 450 m a požaduje, aby na účel vyššie uvedenej
akcie bola realizácia stavby v rámci miestnych komunikácií v Obci Dolná Mariková riešená riadeným
pretlakom; a zmenil sa čas platnosti rozhodnutia.
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Určený stavebný úrad po posúdení žiadosti navrhovateľa, výsledku konania o predĺžení platnosti
územného rozhodnutia vydaného na predmetnú stavbu nezistil také dôvody, ktoré by bránili vyhoveniu
žiadosti navrhovateľa a preto v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona žiadosti
navrhovateľa vyhovel.
Navrhovateľ správny poplatok uhradil prevodným príkazom na účet obce v hodnote 20 eur podľa
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobníka správnych
poplatkov V. časť položka 59 písmena b).
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do l5 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Dolná Mariková, Obecný úrad v Dolnej
Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.
Toto rozhodnutie sa primerane podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom územného
konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým .
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Peter Šujak
starosta obce

Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na obciach: Udiča, Hatné, Dolná
Mariková, Klieština, Horná Mariková.
Vyvesené dňa: .........................................

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ............................................................................
Doručuje sa (do vlastných rúk):
Účastníkom konania:
1)
Navrhovateľ : Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
2)
Projektant : Profi-NETWORK Slovakia, a.s. Bratislavská 117/48, 911 01 Trenčín
3)
Známi vlastníci pozemkov a susedných nehnuteľností:

Obec Udiča zast. starostom

Obec Hatné zast. starostkou

Obec Klieština zast. starostkou

Obec Dolná Mariková zast. starostom

Obec Horná Mariková zast. starostom

Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica (správca toku)

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 92180 Piešťany (správca toku)

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, povodie stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica (správca toku)

Lesy SR, š.p., OZ Pov. Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica

TSK, oddelenie dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Anton Martikáň, 018 02 Dolná Mariková č. 7

COOP Jednota Čadca

Verejnou vyhláškou vlastníkom dotknutých pozemkov, neznámym a ostatným účastníkom konania
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Dotknutým orgánom:
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, útvar vedúceho hygienika, oddelenie obl. hygieny, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku , Detašované pracovisko Stred ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR, sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR, Košická 47, 812 72 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, oddelenie telekomunikačných služieb centra podpory BB, ul. 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica
TSK, oddelenie investícii a správy majetku, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
TSK, oddelenie regionálneho rozvoja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55
Bratislava 24
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy,
úsek odpadového hospodárstva, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Obec Udiča zast. starostom – cestný správny orgán
Obec Hatné zast. starostkou – cestný správny orgán
Obec Klieština zast. starostkou – cestný správny orgán
Obec Dolná Mariková zast. starostom – cestný správny orgán
Obec Horná Mariková zast. starostom – cestný správny orgán
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Slovenská správa ciest a.s., Miletičova č.19, 820 05 Bratislava
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa č.104/A, Žilina
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Nová ul. č. 2, P.O. Box 148, 971 06 Prievidza
Stredoslovenská distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange Slovakia, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova24, 851 01 Bratislava
SWAN, Borská 6, 841 04 Bratislava
UPC broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Po právoplatnosti : Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor
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