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ROZHODNUTIE O PREDĹŽENÍ  PLATNOSTI 

ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA 

verejná vyhláška  
 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), Kollárova 8, Trnava, 

IČO: 42156424 podala dňa 26.10.2018 žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby „Realizácia optických sietí, klaster PO-02, obec Lomnička“ v k.ú. Podolínec a k.ú. 

Lomnička. 

Mesto Podolínec, ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného 

poriadku, podľa čl. I, § 2, ods. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § 119, ods. 1  zák. č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších 

predpisov  posúdil návrh podľa § 37 a 38  stavebného zákona.  

        Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a/ stavebného zákona vydáva toto 

rozhodnutie  

a platnosť územného rozhodnutia o umiestnení stavby  

„Realizácia optických sietí, klaster PO-02, obec Lomnička“ 

predlžuje  

o tri roky, t.j. do 31.12.2021. 

 

Odôvodnenie:  

Mesto Podolínec, ako príslušný stavebný úrad, vydalo dňa 11.11.2015 pod zn. 

2233/2015-367 rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Realizácia optických sietí, klaster PO-02, 

obec Lomnička“ v k.ú. Podolínec a k.ú. Lomnička, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

21.12.2015. Platnosť územného rozhodnutia bola stanovená na tri roky odo dňa nadobudnutia 

jeho právoplatnosti, t. j. od 21.12.2015 do 20.12.2018. Pred uplynutím tejto lehoty navrhovateľ 

požiadal o predĺženie jeho platnosti z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov na realizáciu 

uvedenej stavby.  

Stavebný oznámil začatie konania o predĺžení územného rozhodnutia všetkým známym 

účastníkom konania, dotknutým orgánom a správcom sietí dňa 23.11.2018 pod zn. 

4156/2018/361. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doručoval správny orgán oznámenie 

verejnou vyhláškou. Vzhľadom na to, že pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad podľa 

§36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a stanovil, že v lehote do 7 pracovných 

dní od doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania predložiť svoje námietky 

a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. V stanovenej lehote neboli 

doručené žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania ani žiadne stanoviská. 

Predĺžením platnosti tohto rozhodnutia sa nemenia podmienky umiestnenia stavby určené 

v predmetnom územnom rozhodnutí a ostávajú v platnosti.  
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Stavebný úrad posúdil dôvody uvádzané navrhovateľom, a pretože sa nezmenili 

predpoklady, za ktorých bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, žiadosti na predĺženie 

jeho platnosti vyhovel.  

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby je 

podľa § 40, ods.1 stavebného zákona platné 3 roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, 

nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

Poučenie: 

Podľa § 54 zák.č. 71/1967 Z. o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Stavebného úradu 

Mesta Podolínec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 
 

 

 

         Mgr. Jaroslav Seman 

primátor mesta 

         v. r. 

 

 

Toto rozhodnutie sa podľa § 42,ods.2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania 

verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Podolínec 

a zverejnené na www.podolinec.eu.  

 

 

Vyvesené:         31.12.2018                     Zvesené dňa:    

      

          Pečiatka a podpis                                                           Pečiatka a podpis  
 

Mesto Podolínec, stavebný úrad 

Ing. Jaroslava Ferencková, v. r. 
 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

2. Združenie FG-ADH, Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská 

3. PRODEX s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

4. Mesto Podolínec, Mariánske námestie 3/3, 065 03 Podolínec 

5. Obecný úrad Lomnička, Lomnička 66, 065 03 Podolínec 

6. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

 Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

7. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

 Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

8. Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, 

Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

9. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Mýtna č. 4, 064 01 Stará Ľubovňa 

10. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
12. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov 

13. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89  Poprad 

14. Slovak Telekom a. s., Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 

15. Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

16. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 

http://www.dubnica.sk/

