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        OBEC  KRASŇANY 
                                      Obecný úrad   

                                                 013 03 KRASŇANY 
č. 2015/15739/SÚ/Za                                                                           vo Varíne dňa 04.05.2016                                                     

   

 

 

                           R O  Z H O D N U T I E 
 

 

 

Navrhovateľ:                    TES Media, s.r.o.,  

                                 

Adresa:                              010 01 Žilina, Kragujevská 3754/4, 

 

/ďalej len navrhovateľ/  podal dňa 31.12.2016 a doplnil dňa 01.04.2016  návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby 

      

                                        „Predĺženie optickej siete – prípojka internet“ 

                                        

 
 

  Obec Krasňany  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 

zastúpené v správnom konaní primátorom mesta podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 - § 40 

stavebného zákona, a v zmysle § 39 a § 39a ods.1 stavebného zákona vydáva toto 

 

 

                             ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY, 
 

 

názov stavby:       „Predĺženie optickej siete – prípojka internet“ 

druh  stavby                        zemný optický kábel    

účel stavby:           telekomunikačná stavba  

charakter stavby:          trvalá, inžinierska,  

 
ako líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Krasňany, miestna časť Za Hlbokým, 

Židovo, Pažite, 

ku ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo; právo uskutočňovať stavbu na cudzích 

pozemkoch vyplýva  navrhovetľovi podľa ustanovevia  § 66 ods.1 zák.č. 351/2011 

o elektronických komunikáciách, nakoľko sa jedná o stavbu vo verejnom záujme.   
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1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona určujú  

tieto podmienky :           
a) požiadavky požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti 

o životné    prostredie:   v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Žilina, odbor 

starostlivosti o životné  prostredie, štátna správa ochrany prírody, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pod  č. OU-ZA-OSZP3-

2016/006471-002/Bal zo dňa 21.01.2016,     záujmová lokalita sa nachádza v Ochrannom 

pásme Národného parku Malá Fatra, na ktorý sa vzťahuje druhý stupeň ochrany v zmysle 

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, 

súhlasné stanovisko za dodržania podmienok:   

-  Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 

a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub 

podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o 

súhlase na výrub drevín a krovín v konaní). 

 
Popis stavby: 

Účelom stavby je predĺženie optickej siete do danej lokality. Trasa začína na existujúcej trase 

vedenej zemou, v navrhovanej plastovej šachte MINI na optickej spojke FODC48optickou 

spojkou na pozemku - miestna časť Za Hlbokým, pokračovať bude  miestnou časťou Židovo a  

Pažite, kde bude ukončená.  

Realizácia stavebných prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy v hĺbke  1,00 m. Po 

celej dĺžke výkopu bude položená oranžová fólia cca 20 cm nad HDPE chráničkou, v ktorej je 

uložený optický kábel.   

 
b) Polohové umiestnenie stavby: 

stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby v M 1 : 2000, ktorá je 

prílohou tohoto rozhodnutia, strana  9,10 rozhodnutia; 

 

c) Požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie: nevyžaduje sa; 

 

d) Napojenie na siete technického vybavenia územia: bez potreby; 

 

e) Požiadavky, vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  

 

 

Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ŠS ochrany prírody a krajiny  

Vyjadrenie zo dňa 21.01.2016 pod č. OU-ZA-OZSP3-2016/006471-002/Bal, súhlasné 

stanovisko za dodržania podmienok: 

- Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 

48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub 

podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase 

na výrub drevín a krovín v konaní), rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v 

konaní). 

 

Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, orgán  štátnej vodnej správy 

Záväzné stanovisko  zo dňa 04.05.2015 pod č. OU-ZA-OSZP3-2016/022196-002/Kri, 

súhlasné stanovisko bez pripomienok. 
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Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ŠS odpadového hospodárstva  

Vyjadrenie zo dňa 22.03.2016 pod č. OU-ZA-OZSP3-2016/016482-002/Slt, súhlasné 

stanovisko za dodržania podmienok: 

- Investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavieb v 

súlade s vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, a druhy odpadov zaradí podľa platného 

Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 

- Vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému 

subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke alebo vo vhodnom 

zariadení. 
V kolaudačnom konaní príslušnému stavebnému úradu žiadame predložiť: 

doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov 

odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov. 

 

OR Hasičského a záchranného zboru Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 26.01.2016 pod č. OR HZ-ZA1-159/2016,  súhlasné stanovisko bez 

pripomienok. 

 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 30.04.2015 pod zn. 4600014313/601, súhlasné stanovisko za dodržania 

podmienok: 

1. V predmetnej lokalite katastra Krasňany sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia 

a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN 

vedenia. podzemné VN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám 

prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou 

VN vedenia 22 kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22 kV podzemné zelenou 

prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné 

vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10,00 m, NN vzdušné vedenie od 

krajného vodiča na každú stranu 1,00 m, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 

1,00 m) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej 

sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 

určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4.  Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe 

objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická 

príprava a RP -Žilina - mesto, tel. 041/519 2568. 

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne 

predjednať postup prác na príslušnej OKU. 

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 

prizvať zástupcu SSE, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu 

zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto 

vyjadrenia. 

7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 

min. 1,00 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

8. Zároveň upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 
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Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 15.01.2016 pod č. TD/53/ZA/Ki/2016, súhlasné stanovisko bez 

pripomienok. V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D, a.s., 

nenachádzajú.   

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina 

Záväzné stanovisko zo dňa 10.02.2016 pod č. O16370002212/2016/MHa, súhlasné bez 

pripomienok. V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SEVAK, a.s. Žilina, 

nenachádzajú.   
 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 

Záväzné stanovisko zo dňa 26.04.2016 pod č. KPUZA-2016/10296-2/30675/KOP, súhlasné 

stanovisko za dodržania podmienok: 

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 

keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález 

okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po 

nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

 

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Vyjadrenie zo dňa 03.02.2016, súhlasné stanovisko za dodržania podmienok:  

Na základe posúdenia technického riešenia projektu, 02 Slovakia, s.r.o., požaduje realizovať 

výkopové a ostatné zemné práce pri uložení optického kábla TES - Média s maximálnou 

opatrnosťou a doporučuje realizovať ho ručne. 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika 

rezortu, odd. oblastného hygienika Žilinaa  

Záväzné stanovisko zo dňa 01.02.2016 pod č. 08848/2016/D402-ÚVHR/6783, súhlasné 

stanovisko bez pripomienok. 

 

 

 

 

 

2. V zmysle § 56 ods. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach 

elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné 

povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.  

 

3. Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona : 

Námietky účastníkov konania neboli  boli vznesené.  

 

4. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri  roky odo dňa  

nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná 

žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia 

podľa stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený 

účel. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

Platnosť územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty, 

na základe žiadosti navrhovateľa. 
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5. Pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné 

a nadzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov 

a vytýčiť ich na tvare miesta.  Dodržať ochranné pásma, STN pri križovaní, zemné 

práce prevádzať tak, aby  nedošlo k ich poškodeniu. 
 

6. Pripomienky dané pri vytýčení stavby musia byť rešpektované v plnom rozsahu. 

 

7. Po ukončení stavebných prác na stavbe predloží navrhovať zápis o ukončení stavby, 

revízne správy, atesty použitých materiálov. 

 

 

 

 

 

                                      O d ô v o d n e n i e .    

 
 

Navrhovateľ, TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina, podal dňa 

30.12.2015 a doplnil dňa 01.04.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Predĺženie optickej siete – prípojka internet“ na pozemkoch parc. č.   .................... líniová 

stavba KN katastrálne územie Krasňany, miestna časť Za Hlbokým, Židovo, Pažite. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 Oznámením zo dňa 08.04.2016, oznámil stavebný úrad začatie územného konania 

verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4/ stavebného zákona, keďže sa jedná o líniovú stavbu. 

Oznámenie, verejná vyhláška, bola zverejnená na úradnej tabuli Obce Krasňany, po dobu 15 

dní. Tým istým oznámením stavebný úrad oznámil dotknutým orgánom a organizáciám 

štátnej správy začatie  územného konania. Na prerokovanie návrhu stavebný úrad nariadil 

ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.05.2016. Stavebný úrad v oznámení 

upozornil účastníkov konania a dotknuté orgánom a organizáciám štátnej správy, že svoje 

námietky a pripomienky k návrhu môžu vzniesť najneskôr pri ústnom konaní, pretože sa na 

neskôr podané námietky neprihliadne. Na ústnom prejednaní neboli vznesené žiadne 

námietky účastníkov konania či dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy. 

 

Podľa § 37 ods.1 stavebného zákona  podkladom pre vydanie územného rozhodnutia 

sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 

podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady 

podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu 

nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané 

vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. 
 

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní 

posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb 

požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi  

podľa  odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú 

hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, 

dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí 

iným orgánom. 
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Podľa §  37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská 

dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich  

námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 

schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 

Podľa ust. § 1 ods. 1 písm a) zákona č. 351/2011 Z.z.o elektronických komunikáciách ( ďalej 

ZEK) tento zákon upravuje podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a 

elektronických komunikačných služieb. 

 

Podľa ust. § 2 ods. 1 ZEK elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je funkčne 

prepojená sústava prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích 

zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po 

vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane 

družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a 

mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa 

používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových 

distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií. 

 

Podľa ust. § 2 ods. 2 ZEK  verejná sieť je sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne používa na 

poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré podporujú prenos 

signálov medzi koncovými bodmi siete. 

 

V zmysle ustanovenia § 139a ods. 10) písm. e)  stavebného zákona vedenia elektronickej  

komunikačnej siete sú  verejným dopravným a technickým vybavením územia. 

Budovanie verejných elektronických komunikačných sietí v oblastiach kde nie je sú žiadne 

siete alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme.  

Túto skutočnosť podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických 

komunikáciách ( ZEK). Budovanie optickej siete je vo verejnom záujme, nakoľko v danej 

lokalite nie je vybudovaná vysokorýchlostná sieť s voľnou kapacitou. Účelom stavby je 

predĺženie optickej siete do danej lokality. 

 

Podľa § 66 ods. 1 ZEK 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. 

                                                                       

Podľa § 66 ods. 2 ZEK povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú 

vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie 

záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.  

 

Podľa § 66 ods. 3 ZEK 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.  
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Podľa § 66 ods. 4 ZEK 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. 

 

Podľa § 66 ods. 9 ZEK vydávanie územných rozhodnutí na umiestnenie vedení alebo 

stavebných povolení na vedenia orgánmi verejnej správy nesmie byť v konflikte záujmov, ak 

tieto orgány vykonávajú aj činnosti súvisiace s vlastníctvom alebo prevádzkovaním verejných 

sietí alebo verejných služieb alebo sú vlastníkom dotknutých nehnuteľností. 

 

Vychádzajúc z uvedeného navrhovateľ preukázal k pozemkom dotknutých stavbou iné právo 

(§ 139  ods.1) písm.c) stavebného zákona), ktorým je zákonné vecné bremeno vyplývajúce 

z ust. § 66 ods. 2 ZEK. Vecné bremeno vzniká priamo zo zákona, ako osobitného právneho 

predpisu. Stavebnotechnické riešenie predmetnej stavby je navrhnuté tak, aby bola dodržaná 

podmienka len nevyhnutného zásahu do vlastníckych práv vlastníkov dotknutých 

nehnuteľností, trasa je vedená väčšinou v zeleni bez potreby výrubu  drevín s povinnosťou po 

ukončení prác uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu 

účelu.     

                                                

Obec Krasňany,  ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 stavebného zákona, 

v uskutočnenom konaní 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. Návrh vyhovuje všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

K návrhu boli priložené vyjadrenia dotknutých  orgánov podľa § 126 stavebného 

zákona. Tieto vyjadrenia  sú uvedené vo výroku rozhodnutia a podmienky z nich vyplývajúce 

sú pre navrhovateľa záväzné v celom rozsahu.  

Svoje stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy  Severoslovenské vodárne 

a kanalizácie, a.s. Žilina,  Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s. Žilina, 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina;  Slovak Telekom, a.s. Žilina; Okresný 

úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie odd. ochrany prírody a vybratých zložiek 

ŽP,  orgán ŠS na posudzovanie vplyvov na ŽP; orgán - ŠS ochrany vôd, - ŠS v odpadovom 

hospodárstve;  orgán ŠS OPaK, - ŠS OPaK, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 

zboru Žilina;  Slovak Telekom, a.s. Žilina, Krajský pamiatkový úrad Žilina; Orange 

Slovensko, a.s. Bratislava; Telefónica Slovakia, s.r.o. Bratislava; Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného 

hygienika Žilina.  Predložené stanoviská si  navzájom  neodporovali, boli skoordinované a  

zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

 Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti má stavebný úrad za to, že podľa 

podmienok uvedených vo výroku územného rozhodnutia nebudú neprimerane obmedzené či 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak ako je uvedené. 
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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 možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Krasňany, Obecný 

úrad, 013 03 Krasňany. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej 

politiky. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Občianskeho 

súdneho poriadku. 
 

 

 

                                                                                            Ing. Miroslav BIELKA 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

V zmysle zák.č. 145/1995 Zz. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky  

59 písm.a) 2. Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia uhradený 

správny poplatok vo výške 100 €, ktorý je príjmom Obce Krasňany.    

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 

dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

 

 

Vyvesené od:                               Vyvesené do:                            Dátum zvesenia :  

 

                                                                                                  
 Odtlačok pečiatky, podpis 

 

   

Rozhodnutie sa doručí:  

1. Účastníkom konania sa  oznámenie doručí   verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 

stavebného zákona, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 

139 ods. 3 písm. f)  stavebného zákona, spôsobom podľa   § 26 ods. 2 správneho 

poriadku  

2. SÚ – pre spis 

Na vedomie: 

3. Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, 010 01 Žilina, Nám. M.R. Štefánika 1 – ŠS v odpadovom hospodárstve 

4.                                                                                  – ŠS OPaK 

5.                                                                                  – ŠS  ochrany vôd 

6. OR Hasičského a záchranného zboru Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 

7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

8. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s.  Mlynské nivy 44/a , 825 11 

Bratislava 
9. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8   

10. O2 Slovakia, s.r.o., 851 01 Bratislava, Einstaeinova 24 

11. TES Media, s.r.o., 010 01 Žilina, Kragujevská 3754/4 


