
              Obec Hrnčiarske Zalužany
                      Hlavná 90,
                       980 12 Hrnčiarske Zalužany

___________________________________________________________________________
Sp. zn. 386/2014/81-Ku                Hrnčiarske Zalužany, 16.06.2014

Obec  Hrnčiarske Zalužany,  zastúpená  starostom Ing  Branislavom Nociarom,  ako vecne  a
miestne  príslušný  stavebný  úrad  podľa  §  117  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a
stavebnom poriadku  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  stavebný zákon),  v súlade so zák.č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a noviel vydáva toto

R O Z H O D N U T I E :

Podľa § 35 ods.2 zák.č. 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Z A S T A V U J E

konanie firme  RSNET s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota, v zastúpení
Tomášom Šimonom, J. Bodona 1649/6, 979 01 Rimavská Sobota na vydanie rozhodnutia o umiestnení
líniovej stavby "Rozvody optických káblov v k.ú. Hrnčiarske Zalužany a Sušany“ umiestnenú na
pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany a Sušany, pretože navrhovateľ vzal návrh späť.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 26.05.2014 podal 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  na  tunajší
stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 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 územné konanie.     

Obec  Hrnčiarske Zalužany,  ako príslušný stavebný úrad I.  stupňa v zmysle  § 117 zákona
č.50/1976 Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom poriadku  (stavebný  zákon)  v  znení  neskorších
predpisov  a  v  súlade  s  ust.  §  36  ods.1  a  ods.4  oznámením  zo  dňa   29.05.2014 oznámil začatie
územného konania dotknutým orgánom, organizáciám, obci a všetkým známym účastníkom konania a
súčasne nariadil na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie, ktoré sa malo uskutočniť dňa
27.06.2014

Na obec Hrnčiarske  Zalužany bol dňa 02.06.2014 doručený podnet od firmy LOKAL NET –
Tomáš Kerekeš,  s miestom podnikania  Ožďany 43, v splnomocnení  JUDr. Erika Golská, so sídlom
T.G. Masaryka 29, 984 01 Lučenec.  V podnete je uvedené,  že obec Hrnčiarske Zalužany prenajala
firme RSNET  s.r.o. so sídlom Dukelských hrdinov 976/38, Rimavská Sobota stĺpy verejného rozhlasu
za účelom umiestnenia optických káblov a vybudovania infraštruktúry optickej siete v obci Hrnčiarske
Zalužany. V súvislosti s vyššie uvedenou zmluvou o nájme absentuje vydanie rozhodnutia stavebného
úradu o umiestnení stavby, rozhodnutie o povolení na uskutočnenie stavby obchodnou spoločnosťou
RSNET  s.r.o.  podľa  stavebného  povolenia  alebo  na  základe  ohlásenia  stavebnému  úradu.  Podľa
názoru  firmy  LOKAL  NET   obec  Hrnčiarske  Zalužany  nekonala  v súlade  s platnými  právnymi
predpismi,  keď  v právnom  postavení  prenajímateľa  uzatvorila  zmluvu  o nájme  bez  toho,  aby  vo
vzťahu k činnosti tejto obchodnej spoločnosti boli splnené zákonné náležitosti – vydané rozhodnutie
stavebného  úradu  u umiestnení  stavby,  rozhodnutie  o povolení  stavby.  V snahe  o dosiahnutie
zosúladenia  skutkového  stavu  so  stavu  právnym  LOKAL  NET  –  Tomáš  Kerekeš,  s miestom



podnikania  Ožďany 43,  žiada  vydanie  rozhodnutia  o odstránení  stavby optickej  siete  realizovanej
obchodnou spoločnosťou  RSNET s.r.o. v obci Hrnčiarske Zalužany.

Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zák.č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, na
základe  podnetu  v zmysle  §  98  zák.č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a  § 18 ods.1, § 21  zák. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní,  v znení  neskorších  predpisov  (správny  poriadok)  oznámil  oznámením  zo  dňa  03.06.2014
začatie uskutočnenia štátneho stavebného dohľadu vo veci prešetrenia podnetu o nelegálnej realizácii
stavby optickej siete v obci Hrnčiarske Zalužany firmou RSNET s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38,
979 01 Rimavská Sobota bez príslušného povolenia  a súčasne nariadil na prejednanie podnetu ústne
pojednávanie  spojené  s miestnym  zisťovaním  na  deň  11.06.2014.  Obec  Hrnčiarske  Zalužany  na
miestnom  šetrení  dňa  11.06.2014  zistila,  že  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 zrealizovaný na cca 70%. Ostatné
objekty stavieb sú nezrealizované.

Na  základe  uvedených  skutočností  RSNET  s.r.o.,  Dukelských  hrdinov  976/38,  979  01
Rimavská Sobota, v zastúpení Tomášom Šimonom, J. Bodona 1649/6, 979 01 Rimavská Sobota vzali
svoj návrh na vydanie územného rozhodnutia späť a bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

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  Hrnčiarske  Zalužany.  Toto
rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa
§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Ing. Branislav Nociar
                                    starosta

Rozhodnutie sa doručí:
RSNET  s.r.o.,  Dukelských  hrdinov  976/38,  979  01  Rimavská  Sobota,  v zastúpení  Tomášom
Šimonom, J. Bodona 1649/6, 979 01 Rimavská Sobota


