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Vec
Oznámenie  o začatí  konania  o  dodatočnom  povolení  stavby  verejnou  vyhláškou  a upustenie
od ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou

Stavebník  RSNET  s.r.o.,  Dukelských  hrdinov  976/38,  979  01  Rimavská  Sobota,
v zastúpení  Tomášom  Šimonom,  J.  Bodona  1649/6,  979  01  Rimavská  Sobota podal  na  tunajší
stavebný úrad návrh na vydanie dodatočného povolenia líniovej stavby "Rozvody optických káblov
v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a Sušany“ umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske
Zalužany a Sušany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. 

Nakoľko  je  predmetom  konania  stavba  s veľkým  počtom  účastníkov  konania,  je  začatie
konania  o dodatočnom povolení  uvedenej  stavby podľa § 61 ods.  4 stavebného zákona  oznámené
verejnou vyhláškou.

Obec  Hrnčiarske  Zalužany   bola  určená  Okresným  úradom  Banská  Bystrica,  odborom
výstavby a bytovej politiky dňa 14.05.2014 pod č. OU-BB-OVBP2-2014/019583 ako stavebný úrad
oprávnený  konať  a vydať  príslušné  povolenie  pre  stavbu   "Rozvody  optických  káblov  v k.ú.
Hrnčiarske  Zalužany  a  Sušany“  umiestnenú  na  pozemkoch,  ktorá  prechádza  cez  dva  katastrálne
územia 

Popis stavby:  Osadenie vzdušnej a podzemnej optickej siete sa bude realizovať v obciach Hrnčiarske
Zalužany  a Sušany,  v ich  katastrálnych  územiach.  V súčasnosti  sa  na  spomínaných  územiach
nachádzajú stĺpy verejného rozhlasu a stĺpy verejného osvetlenia  patriace obci Hrnčiarske Zalužany
a Sušany.  V miestach,  kde  sa  tieto  stĺpy  nenachádzajú  sa  rozvody  optických  káblov  osadia  na
betónové stĺpy nízkeho napätia vo vlastníctve Stredoslovenská energetika a.s. na základe nájomných
zmlúv  alebo súhlasu  vlastníka.  Použitý  bude optický kábel  FLAT  DROP FTTx, 12 vláknové  SM
9/125, kábel optický samonosný DROP FTT x 3mm, 02 vlákna SM 9/125. Členenie stavby:
SO – 01 Trasa nadzemného vedenia optických káblov obec Hrnčiarske Zalužany
SO – 02 Trasa nadzemného vedenia optických káblov obec Sušany
SO – 03 Trasa podzemného vedenia optických káblov
SO – 04 Navrhovanie kríženie cez cestu III. triedy
SO – 01 Trasa nadzemného  vedenia  optických káblov obec  Hrnčiarske Zalužany - jej  začiatok na
parcele  KN-E 319/102 k.ú.  Hrnčiarske  Zalužany,  kde sa  osadí  telekomunikačný  stĺp,  na  ktorý  sa
vyvedú podzemné rozvody optickej siete a ďalej budú pokračovať vzduchom. Jej pokračovanie bude
vedené po stĺpoch verejného rozhlasu, kde sa tieto stĺpy nenachádzajú sa vzdušné rozvody osadia na
betónové  stĺpy nízkeho  napätia. Trasa vzdušnej  optickej  siete  bude 6 x križovať  cestu III.  triedy  .
Výška kríženia nad cestou bude min. 6,6, m nad niveletou vozovky. Dĺžka vzdušného vedenia v obci



Hrnčiarske Zalužany je 4.216,00 m. Zrealizovaná je cca 70%.
SO – 02 Trasa nadzemného vedenia  optických káblov obec Sušany – bude pokračovaním vzdušnej
optickej  siete  v katastrálnom  území  obce  Sušany.  Táto  trasa  bude  vedená  po  stĺpoch  verejného
rozhlasu  a betónových  stĺpoch  nízkeho  napätia.  Dĺžka  vzdušného  vedenia  optických  káblov
v katastrálnom území obce Sušany je 3920 m.
SO – 03 Trasa podzemného  vedenia  optických káblov  – bude pokračovaním podzemného  prepoja
z obce Ožďany,  ktorého trasa bude vedená  cez parc.č. KN-E 1007 vo vlastníctve obce Hrnčiarske
Zalužany  a jeho  koniec  bude  umiestnený   na  parcele  KN-E   319/102,  kde  sa  osadí  jeden
telekomunikačný  stĺp vysoký 8 m. Hĺbka uloženia HDPE rúry a optického kábla bude 1200 mm od
povrchu zeme. Dĺžka podzemného vedenia v k.ú. Hrnčiarske Zalužany je 709 m.

Líniová stavba "Rozvody optických káblov v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a Sušany“ umiestnená
na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany a Sušany je už v časti rozostavaná. Podľa
projektovej  dokumentácie  objekt  SO  –  01  Trasa  nadzemného  vedenia  optických  káblov  obec
Hrnčiarske Zalužany je zrealizovaná na cca 70%. Ostatné objekty stavieb sú nezrealizované. 

Obec  Hrnčiarske  Zalužany,  ako  stavebný  úrad príslušný  podľa  §  117 ods.  1  zákona  č.
50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení  neskorších
predpisov oznamuje v súlade s ustanoveniami § 88a ods. 7 vo väzbe na § 88 ods. 1 písm. b) v spojení s
§  61  stavebného  zákona  a podľa  §  18  ods.  3  zák.  č.  71/1967  Z.z.  o správnom  konani  (správny
poriadok)  v znení  neskorších  predpisov začatie konania  o dodatočnom povolení   všetkým známym
účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom  a  pretože  sú  stavebnému  úradu  dobre  známe  pomery
staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa §
61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr  do 7 dní odo dňa
doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 

V rovnakej lehote  môžu oznámiť  svoje  stanoviská  aj dotknuté orgány.  Ak v určenej  lehote
účastníci konania a orgány štátnej správy neoznámi svoje stanovisko k predmetu konania, má sa za to,
že  s dodatočným  povolím  uvedenej  stavby  súhlasia.  V konaní  o dodatočnom  povolení  stavby  sa
stavebný úrad riadi primerane ustanoveniami § 58 až 66 stavebného zákona.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa§ 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní  a v zmysle  ustanovenia  §  61  ods.4  stavebného  zákona.  Podľa  ustanovenia  §  26  ods.  2
správneho zákona musí byť oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarske
Zalužany a obce Sušany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Branislav Nociar
                       starosta

Doručí sa:
1. RSNET s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota
2. Mária Slezáková, Sušany č. 154, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
3. Chovancová Mária, Sídlisko Rimava 1063/35, 979 01 Rimavská Sobota
4. Ing. Ľudovít Markotán,  980 12 Hrnčiarske Zalužany č.60
5. Přirylová Helena, Žiarska 202/2, Liptovský Mikuláš
6. Látka Vladimír, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 142



7. Ing. arch. Erik Klaubert, B. Bartóka 12, 979 01 Rimavská Sobota
8. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., závod 13 Rimavská Sobotaa, Šibeničný vrch

716, 979 80 Rimavská Sobota
9. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. republiky 26, 984 01

Lučenec
10. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku, Nám.

SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Dr. Vodu č. 5, 984 01

Lučenec
12. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
13. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec
15. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec
16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03

Lučenec
17. Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia a.s. ,  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
18. Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
19. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
20. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod 04, Duklianskych hrdinov

42, 979 01 Rimavská Sobota
21. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98

Banská Bystrica
22. Obec Hrnčiarske Zalužany, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
23. Obec Sušany, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
24. Ostatní  účastníci  konania (líniová  stavba  s veľkým  počtom účastníkov  konania,  vlastníkov

susediacich pozemkov a stavieb a osôb, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva,
ak ich vlastnícke  a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté) formou verejnej vyhlášky, v zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom
znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce  Hrnčiarske  Zalužany,  Sušany   a  15-ty  deň  tejto  lehoty  je  dňom  doručenia  tohoto
oznámenia účastníkom konania.



Vyvesené dňa: Zvesené dňa:


