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Obec Kremnické Bane 
Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnica 

Stavebný úrad 

Číslo spisu: 105/2018       Kremnické Bane 
Vybavuje:    Tóthová       19.11.2018 
 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE 
 

Obec Kremnické Bane, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa § 117 ods. 1 zákona  číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní               
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), 
príslušným stavebným úradom a podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona určeným stavebným úradom 
vo veci žiadosti 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, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 
rozhodla: 

v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona 

predlžuje 
 

platnosť územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Realizácia optických sietí KB-1 Kremnické 
Bane, obec Kunešov“ na pozemkoch – líniová stavba v katastrálnych územiach Kremnické Bane     
a Kunešov vydaného obcou Kremnické Bane pod číslom 178/2015 dňa 28.10.2015 na tri roky odo 
dňa nadobudnutie právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 
Odôvodnenie: 

 
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. Dňom podania žiadosti bolo začaté konania 
o predĺžení platnosti územného rozhodnutia. 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej 
správy, podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. 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 a § 119 ods. 1 stavebného zákona listom 
číslo OU-BB-OVBP2-2015/023612-MX zo dňa 03.09.2015 určil ako stavebný úrad, oprávnený konať 
a vydať príslušné rozhodnutie pre stavbu „Realizácia optických sietí KB-1 Kremnické Bane, obec 
Kunešov“, ktorá bude realizovaná v katastrálnych územiach Kremnické Bane a Kunešov, obec 
Kremnická Bane, starosta obce. 

Obec Kremnické Bane vydala na stavbu „Realizácia optických sietí KB-1 Kremnické Bane, 
obec Kunešov“ na pozemkoch – líniová stavba v katastrálnych územiach Kremnické Bane a Kunešov 
územné rozhodnutie pod číslom 178/2015 zo dňa 28.10.2015. Územné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 30.11.2015. 

Podľa ustanovenia § 40 ods. 3 stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia môže 
stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti 
rozhodnutia o stavebnej uzávere ani po predĺžení nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa, keď územné 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predĺžiť, ak bol 
na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia. 
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Stavebný úrad oznámil začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo 
oznámením číslo 105/2018 zo dňa 16.10.2018 a súčasne upustil od ústneho pojednávania.  

V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky 
môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude 
prihliadnuté. Súčasne boli upovedomení, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byť (§ 42 ods. 5 stavebného zákona). Dotknuté orgány boli poučené, že svoje stanoviská majú 
oznámiť v rovnakej lehote a že ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, predĺži stavebný úrad na ich 
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.  

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obec Kremnické Bane od 22.10.2018 do 
09.11.2018 a na úradnej tabuli obec Kunešov od 22.10.2018 do 07.11.2018. 

V stanovenej lehote bolo doručené na stavebný úrad len stanovisko Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky, Útvar správy majetku štátu, Bratislava. Ostatné dotknuté orgány neoznámili 
svoje stanoviská ani nepožiadali o predĺženie lehoty z dôvodu riadneho posúdenia. Rovnako účastníci 
konania nepodali žiadne námietky ani pripomienky. 

Po preskúmaní žiadosti o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavebný úrad zistil, že 
jeho predĺžením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad posúdil dôvody uvádzané navrhovateľom, 
a pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, žiadosti 
navrhovateľa vyhovel. 

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona NR SR                 
č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vo výške 20,- €. 

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

 
Poučenie: 

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie 
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na  stavebný úrad – obec 
Kremnické Bane, Kremnické Bane č. 1, 967 01 Kremnica. Rozhodnutie je po vyčerpaní opravných 
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku. 
 

 

 

         Juraj Vozár 
        starosta obce 
 
 
 

Toto rozhodnutie je v súlade s ustanovením § 42 ods. 2 stavebného zákona doručené formou 
verejnej vyhlášky. Na základe tohto sú obce Kremnické Bane a Kunešov povinné po doručení: 
- vyvesiť písomnosť na úradnej tabuli po dobu 15 dní (posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia) 
- vyvesenie súčasne zverejniť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj 

iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej 
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

 

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

 

        ............................................... 
           podpis oprávnenej osoby 
               odtlačok pečiatky 
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Toto rozhodnutie je vyhotovené v 3-och origináloch v listinnej forme a v 29-ich origináloch 
v elektronickej forme. 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. účastníci konania verejnou vyhláškou 
 
Na vedomie: 
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 

- Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 
812 72 Bratislava 

23. 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  

24. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
25. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica 
26.  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
27. 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 

28. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom 
29. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, 9 mája 2, 975 90 Banská Bystrica 
30. Rudné Bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica 
 

 

 

 


