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Obec Radzovce 
Obecný úrad v Radzovciach 

  985 58  Radzovce 506 

Číslo:  175/2021                                                                           Radzovce   25.11.2021 

 

 

 

 

 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
 

  

Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo   (IČO: 00 316 075) 
so sídlom: Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 

podal dňa 18.10.2021 v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom 

stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniových stavieb: „Rozšírenie 

verejného vodovodu na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove“ a „Rozšírenie 

verejnej kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove“ na pozemkoch parc. 

č.: líniová stavba (KN-C 2953, 3815/1, 3817/1 a 3817/2), katastrálne územie: Fiľakovo.  

Účastníkmi územného konania sú vrátane tých účastníkov konania, ktorým bolo konanie 

oznámené formou verejnej vyhlášky aj: 

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – navrhovateľ 

Obec Radzovce zastúpená starostom obce Ing. Péterom Györgyom, ako príslušný stavebný 

úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len stavebný zákon) v znení jeho noviel 

a neskorších predpisov [na základe určenia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. OU-BB-

OVBP2-2021/029420-002 zo dňa 24.11.2021], v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o 

prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z., posúdila návrh podľa § 37 a § 38 

stavebného zákona a zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. 

 Na podklade toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z. sa povoľuje umiestnenie líniových stavieb 

„Rozšírenie verejného vodovodu na ul. Švermova, Puškinova a 

Jilemnického vo Fiľakove“ 

a 

„Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a  

Jilemnického vo Fiľakove“ 

na pozemkoch parc. č.: líniová stavba (KN-C 2953, 3815/1, 3817/1 a 3817/2), katastrálne územie: 

Fiľakovo tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia.  

 

 Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavby umiestniť podľa situácie stavby vypracovanej 05/2021 zodpovedným projektantom 

Ing. Petrom Molnárom (č. op.: 5588*I2) a schválenej v tomto konaní. 
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2. Stručná charakteristika územia a stavieb: 

 Jedná sa o predĺženie verejného vodovodu a rozšírenie existujúcej jednotnej verejnej 

kanalizácie. 

Nový vodovod sa predĺži v ulici Jilemnického, ktorý bude v ulici Švermova a Puškinova vedený 

po križovatku s ulicou Baštová, kde sa vo výseku na existujúcom verejnom vodovode DN150Lt 

zokruhuje. Pre časť ulice Puškinova sa navrhuje podľa miestnych podmienok odbočná slepá vetva. 

Navrhujú sa výhradne podzemné hydranty v počte 3 ks, označené v teréne v zmysle vyhl. č. 699/2004 

Z. z.. Z hľadiska stavby sa jedná o líniovú stavbu vodovodu v rovinatom teréne, kde staveniskom bude 

nespevnená štrková cesta – miestna komunikácia. Pre časť ulice Švermova, smerom na sídlisko Farská 

lúka sa nerieši verejný vodovod, lebo nehnuteľnosti v tejto časti ulice majú vystavané samostatné 

vodovodné prípojky na verejný vodovod v ulici Jilemnického. 

 Navrhované kanalizačné vetvy stoky budú napojené na existujúci zberač „B“ DN 1100 betón. 

Väčšinou ide o nespevnené miestne komunikácie so štrkovou vrstvou, z toho dôvodu investor 

nepožaduje uličné vpusty z komunikácii. Tie budú navrhnuté v budúcnosti pri projekte spevnenej 

asfaltovej komunikácie a prípojky od uličných vpustov budú dodatočne napojené na predmetnú stoku. 

Rozšírenie verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite vychádza z potreby odvádzania odpadových vôd 

kanalizačným systémom. V súčasnosti sú zriadené individuálne žumpy s následným vývozom na ČOV, 

prípadne sú suché záchody. Technický stav a mnohokrát nevhodná vodotesnosť ohrozuje kvalitu 

podzemných vôd a tým kvalitu vôd v domových studniach. Z hľadiska stavby sa jedná o líniovú stavbu 

kanalizácie väčšinou v rovinatom teréne s miernym sklonom terénu.  

3. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení č. 

OU-LC-OSZP-2021/007632-002 zo dňa 26.08.2021 /podmienka je uvedená v bode a)/, vo vyjadrení č. 

OU-LC-OSZP-2021/007593-002 zo dňa 09.08.2021 /podmienky sú uvedené pod bodmi b) až h)/, vo 

vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2021/007589-002 zo dňa 02.09.2021 /podmienky sú uvedené pod bodmi i) 

až o)/ a vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2021/007633-002 zo dňa 26.08.2021 /podmienka je uvedená v 

bode p)/: 

a) Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia na 

predmetnú stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie za rešpektovania ustanovení 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.  

b) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 200/2018 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace 

platné právne predpisy a normy. 

c) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo 

k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. 

d) Vody z povrchového odtoku (zrážkové vody, ktoré nevsiakli do zeme) odtekajúce 

z povrchových častí stavby a z priľahlých pozemkov odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať 

škody na cudzích nehnuteľnostiach. Za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej 

miere zodpovedá investor (stavebník), vlastník stavby. 

e) Rešpektovať oprávnené požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, t. j. Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., závod 02, 

Komenského 4, Lučenec, ako aj ustanovenia § 26 zákona o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách. 

f) V zmysle § 26 vodného zákona povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na 

uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Stavebné objekty navrhovanej stavby: 
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 kanalizačná prípojka 

 vodovodná prípojka 

v zmysle § 52 ods. 1 písm. d), j) a k) vodného zákona sú vodnými stavbami a preto povolenie 

ich uskutočnenie podľa § 26 vodného zákona na základe žiadosti investora (stavebníka) je 

príslušný vydať orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti 

o životné prostredie.  

g) Križovania a súbehy s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou, ale aj s ostatnými 

vedeniami technického vybavenia riešiť v súlade s ustanoveniami  STN 73 6005 – „Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia“, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov a s požiadavkami prevádzkovateľov navrhovanou 

stavbou dotknutých podzemných vedení technického vybavenia. 

h) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy 

udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami 

urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a Vyhlášky 200/2018 Z. z., aby 

nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do 

prostredia s nimi  súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita. 

i) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie 

stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné 

zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na 

legálnom zariadení oprávnenej organizácie. 

j) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach 

vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou 

fyzických osôb. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a 

§ 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných 

nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu. 

k) Viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú 

počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. 

l) Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú 

predmetom predloženej PD stavby. Prebytočnú zeminu, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je 

stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na 

legálnom zariadení. 

m) Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku, na ktorom sa využije 

odpad podlieha udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

n) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 

zákona o odpadoch.  

o) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží: 

 doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby 

od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov; 

 materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu 

osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu". 

p) Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Okresný úrad Lučenec, odbor 

starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci výstavby sa nevybuduje nový zdroj 

znečistenia ovzdušia. Na kvalitu ovzdušia môže mať negatívny vplyv znečisťovanie spôsobené 

stavebnou činnosťou (plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia), ktoré však po ukončení 

výstavby zanikne. Pre etapu stavebných úprav je potrebné na zníženie prašnosti čistiť a kropiť 

manipulačné a dopravné plochy. 
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4. Dodržať podmienku Okresného úradu Lučenec – pozemkový a lesný odbor stanovené vo vyjadrení 

č. OU-LC-PLO1-2021/009813-002 zo dňa 29.10.2021: 

 S realizáciou pripravovaného zámeru na poľnohospodárskej pôde ako aj s vydaním územného 

rozhodnutia Okresný úrad Lučenec – pozemkový a lesný odbor súhlasí za podmienky, že pred 

vydaním stavebného povolenia stavebník požiada o stanovisko podľa § 18 zákona č. 220/2004 

Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. 

5. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica stanovené v záväznom 

stanovisku č. KPUBB-2021/17271-2/77823/BRE zo dňa 27.09.2021: 

a) Ohlásiť termín začatia výkopových prác na základoch predmetnej stavby minimálne 5 dní 

v predstihu KPÚ Banská Bystrica písomne alebo telefonicky. 

b) Umožniť KPÚ Banská Bystrica vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou 

predmetnej stavby. 

c) Každú zmenu zámeru, posudzovaného v záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať 

s KPÚ Banská Bystrica.  

d) Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca 

povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznámenie o náleze 

je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k 

nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny 

až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou 

osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky  nevyhnutné opatrenia na záchranu 

nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

e) Podľa § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania 

stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 

6. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcie, a. s. vydaného dňa 25.08.2021 pod číslom 

TD/NS/0423/2021/Ve: 

Z záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: STL – plynovod. 

S umiestnením vyššie uvedenej stavby sa súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-

služby). 

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do 

rozsahu 100 m bezplatne. 

- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 

alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených vo vyjadrení, 

- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 

účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie 

SPP-D. 

- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 

predpisov, sa požaduje  od stavebníka, aby: 

 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem, 

mailto:ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk
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 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou. 

UPOZORNENIE: 

- stanovisko vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného 

konania podľa stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je 

možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby, 

- stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných 

a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania, 

- každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je 

stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene, 

- stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 25.08.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, 

je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska, 

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť 

v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

7. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vydaného dňa 10.11.2021 pod 

číslom 202110-UR-0021-1 – vyjadrenie k územnému konaniu: 

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: 

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. 

Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 

SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia 

tretích osôb! 

2. Všeobecné podmienky: 

2.1 Vyjadrenie  je  možné  použiť  len pre  účely územného konania. Nie je možné ho použiť 

pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby. 

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 

fyziky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na 

základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke 

www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýčiť určený pracovník strediska údržby SSD 

v danej lokalite. 

2.3 OD stavebníka sa žiada, aby energetických zariadení dodržal ochranné pásmo v zmysle 

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

vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové 

vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných 

vedeniach sa požaduje dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča 

NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, sa žiada neporušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás SSD dovoľuje upozorniť, že v danej 

lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení sa stavebník žiada, aby dodržal 

manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách 

http://www.ssd.sk/
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a rekonštrukciách zariadení vo vlastníctve SSD, SSD nezodpovedá za poškodenie Vášho 

zariadenia. 

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov 

a križovaní. 

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 

zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v 

„Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka. 

2.8 Platnosť vydaného vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia 

(10.11.2021). Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe 

ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia 

distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

8. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s. vydaného dňa 13.10.2021 pod číslom 

6612130831: 

a) Na Vami vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. 

o.. 

b) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

c) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (16.01.2021), v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo 

v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa 

bodu d. 

d) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. 

r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 

povereného správou sieti: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 43 320 73. 

e) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 

zodpovedá projektant. 

f) Zároveň sa stavebník upozorňuje, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 

SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

g) Žiadateľ sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o.  o zákaze zriaďovania skládok 

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 

kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 

a zariadení. 

h) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma.  

mailto:vladimir.takac@telekom.sk
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i) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa     

§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

j) V prípade,  že  žiadateľ  bude  so  zemnými  prácami  alebo  činnosťou  z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie.  

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom 

k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

týmto sa žiadateľ upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení.  

k) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch 

týždňov od podania objednávky.  

l) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri 

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. 

m) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 

účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 

spoločnosti Slovak Telekom, a. s.. 

n) Žiadateľ sa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

o) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

p) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a. s.. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, 

zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907. 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

q) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 

stanovené, 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:zlievsky@zyry.sk
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- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 

cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

- upozornenie zamestnancov, aby  pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou  opatrnosťou a  bezpodmienečne  nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje), 

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,   

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123 777, 

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

r) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné 

si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

s) Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

9. Dodržať podmienky vyjadrenia FILLECK, s. r. o. vydaného dňa 14.10.2021 pod číslom 23/2021: 

a) V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) 

spoločnosti Filleck, s. r. o.. 

b) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Filleck, s. r. o. 

o presné vytýčenie trasy podzemných sietí. Vytýčenie polohy telekomunikačných vedení 

vykoná spoločnosť Filleck, s. r. o. na základe samostatnej objednávky do dvoch týždňov od jej 

doručenia, v objednávke v dvoch vyhotoveniach uviesť číslo vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

Objednávku je potrebné doručiť na adresu: Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01  Fiľakovo. 

Kontaktná osoba Manažér výstavby, Barnabáš Mágyel, 0911 329 830, regiotel.sk@gmail.com. 

c) Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 

povinný vykonať všetky ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

 pred začatím prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných sietí, 

 oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou telekomunikačných vedení, 

 vyzvanie zamestnancov aby v mieste výskytu telekomunikačných vedení pracovali so 

zvýšenou opatrnosťou a aby zemné práce vo vzdialenosti 1,5 m obojstranne od 

vytýčenej trasy boli vykonané ručne v zmysle telekomunikačného zákona 351/2011 Z. 

z. § 68 ods. 5,  

 zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím, 

 okamžité oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónnom čísle: 047/333 7117. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

d) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

e) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (14.10.2022), v prípade zmeny dôvodu 

žiadosti, účelu žiadosti, ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu f. 

f) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý 

podal je v kolízii so SEK Filleck, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí 

(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Filleck,    

s. r. o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

http://www.telekom.sk/
mailto:regiotel.sk@gmail.com


Strana 9 z 13 územného rozhodnutia č. 175/2021 vydaného Obcou Radzovce dňa 25.11.2021 

zodpovednej osoby spoločnosti poverenej správou sieti: Mágyel Barnabáš, 

regiotel.sk@gmail.com, tel.: 0911 329 830. 

g) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Filleck, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa 

zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.  

h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

i) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Filleck, s. r. o.. 

j) Žiadateľ sa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

10. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica 

vydaného dňa 22.09.2021 pod číslom 7777/2021-102-028: 

a) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica súhlasí s vydaním územného 

rozhodnutia pre stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu na ul. Švermova, Puškinova 

a Jilemnického“ a „Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického 

vo Fiľakove“ za podmienok uvedených v stanovisku a v stanovisku Prevádzkovateľa verejného 

vodovodu – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. B. Bystrica – závod 02 

Lučenec, Veľký Krtíš so sídlom Komenského 4, 984 53  Lučenec, č. 2339/2021 zo dňa 

26.08.2021. 

b) Spôsob a miesto napojenia na existujúci verejný vodovod odsúhlasuje Prevádzkovateľ 

vodovodnej infraštruktúry – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. B. 

Bystrica – závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš so sídlom Komenského 4, 984 53  Lučenec. 

Prevádzkovateľ taktiež potvrdzuje krytie bilančnej potreby vody preukázanej v PD. 

c) Spôsob a miesto napojenia na existujúcu verejnú kanalizáciu odsúhlasuje Prevádzkovateľ 

vodovodnej infraštruktúry – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. B. 

Bystrica – závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš so sídlom Komenského 4, 984 53  Lučenec. 

Prevádzkovateľ zároveň dáva bilančný prísľub na odvedenie splaškových vôd preukázanej v 

PD. 

d) Prevod vlastníctva stavby po jej ukončení a následné prevádzkovanie diela: 

Stavebník sa v technickej správe vyjadril k odpredaju ním vybudovanej infraštruktúry, 

konkrétne Vodovodnej a kanalizačnej siete, spoločnosti StVS, a. s. Banská Bystrica podľa 

Pravidiel pre realizáciu odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica po jej 

kolaudácii. 

V tomto prípade platí podmienka podania žiadosti stavebníka o odpredaj za účelom uzavretia 

Zmluvy o budúcej zmluve prostredníctvom organizačno-právneho oddelenia StVS, a. s. do 

termínu podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Spôsob a podmienky prevodu 

vlastníctva novovybudovanej vodovodnej infraštruktúry upravujú Pravidlá pre realizáciu 

a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica (http://www.stvs.sk) 

e) StVS, a. s., požaduje vyhotoviť vodohospodárske dielo v zmysle Technických štandardov 

vodohospodárskych stavieb StVS, a. s. Banská Bystrica uverejnených na www.stvs.sk v sekcii 

investičné projekty (http://www.stvs.sk). 

f) Podmienky budúcej prevádzky vodnej stavby stanoví vo svojom stanovisku Prevádzkovateľ 

vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry – Stredoslovenská vodárenská prevádzková 

mailto:regiotel.sk@gmail.com
http://www.stvs.sk/
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spoločnosť, a. s. B. Bystrica – závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš so sídlom Komenského 4, 984 53  

Lučenec. 

g) V zmysle § 46 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 

dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jej realizovateľnosť. 

h) Ďalší stupeň projektovej dokumentácie StVS, a. s., žiada predložiť na vyjadrenie. 

i) Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu vydania. 

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. 

vydaného dňa 26.08.2021 pod číslom 2339/2021: 

a) S predĺžením rozvodného vodovodného potrubia verejného vodovodu, ktoré je navrhnuté 

z materiálu PE100RC d90x5,4 m SDR17 PN10 o celkovej dĺžke 163+71=234,0 m, s napojením 

sa na existujúce vetvy rozvodného verejného potrubia na ul. Jilemnického a na ul. Baštova – 

StVPS, a. s., súhlasí. 

b) Na celej trase rozvodného verejného vodovodu budú osadené 3 ks podzemných hydrantov. 

V rámci predmetného vodovodu sa nenavrhujú vodovodné prípojky, budú riešené individuálne 

majiteľmi stavebných pozemkov. Existujúce vodovodné prípojky, ktoré budú v kolízii 

s výstavbou vodovodu budú prepojené na nový navrhovaný verejný vodovod. 

c) S navrhnutým riešením odvádzania odpadových vôd splaškových vybudovaním predĺženia 

verejnej kanalizácie STOKY „S1“ – DN 500 dĺžky 167 m a DN 300 dĺžky 100 m, STOKY   

„S1-1“ – DN 300 dĺžky 70,0 m, STOKY „S1-2“ – DN 300 dĺžky 70,0 m – StVPS, a. s., súhlasí. 

d) V rámci stavby sa budú pre existujúce nehnuteľnosti navrhovať kanalizačné prípojky DN 150 

o celkovej dĺžke 156,0 m, ukončené na strane producenta pri hranici pozemku verejného 

priestranstva.  

e) Materiálom navrhovanej verejnej kanalizácie sú rúry Wavin KG2000 z polypropylénu dimenzie 

DN 300 kruhovej tuhosti SN100. Na trase verejnej kanalizácie sa navrhujú polypropylénové 

revízne šachty TEGRA-1000NG vo vzdialenosti max. 50 m. 

f) Technické riešenie stavieb vodovodov a kanalizácii, ako aj objektov na vodovode musí byť 

v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo 

vlastníctve StVS, a. s. a v prevádzke StVPS, a. s. (sú k dispozícii na stránke www.stvs.sk). 

g) Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§46 

zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). 

Vyjadrenie k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie 

zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad 

navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných 

v Slovenskej republike. 

h) StVPS, a. s., požaduje predložiť na vyjadrenie projektovú dokumentáciu aj v ďalšom stupni, t. j. 

pre stavebné povolenie. 

i) Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok 

k technickému riešeniu stavby, StVPS, a. s., súhlasí s vydaním územného rozhodnutia. 

j) StVPS, a. s., je prevádzkovateľom vodohospodárskej infraštruktúry, ktorá je v majetku 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica (StVS, a. s.). Z uvedeného 

dôvodu je potrebné si vyžiadať vyjadrenie aj od vlastníckej spoločnosti (StVS, a. s.). 

k) Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je 

potrebné objednať nové vyjadrenie. 

12. Navrhovateľ je podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami  

nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť. 

 13. Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia, resp. poškodenia susedných 

pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto  pozemky  alebo  stavby  do  pôvodného  stavu  a  ak  to  nie  

http://www.stvs.sk/
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je  možné  alebo hospodársky  účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov 

o náhrade škody. 

14. Námietky účastníkov konania neboli podané. 

 Toto  rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky 

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

žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby. 

 

Odôvodnenie 
Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo, so sídlom: Radničná 25, 986 01  Fiľakovo podal dňa 18.10.2021 

v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom stavebnom úrade návrh na 

vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniových stavieb: „Rozšírenie verejného vodovodu na ul. 

Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove“ a „Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Švermova, 

Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove“ na pozemkoch parc. č.: líniová stavba (KN-C 2953, 3815/1, 

3817/1 a 3817/2), katastrálne územie: Fiľakovo. Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté. 

Stavebný úrad listom zo dňa 25.10.2021 pod číslom 175/2021 oznámil začatie územného 

konania účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky z dôvodu líniovej stavby zo dňa 25.10.2021) 

a dotknutým orgánom a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a návrh 

poskytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavieb, upustil v zmysle § 36 ods. (2) 

stavebného zákona od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje 

námietky najneskôr do termínu: 24.11.2021 a boli upozornení, že na neskoršie podané námietky sa 

neprihliadne. Do udaného termínu neboli podané žiadne námietky proti povoleniu umiestnenia stavieb. 

 K územnému konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP (5x), 

Okresný úrad Lučenec – pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, SPP – 

Distribúcia, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Slovak Telekom, a. s., FILLECK, s. r. o., 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica a Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a. s.. Ich súhlasné stanoviská boli skoordinované a prípadné podmienky sú 

zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

K územnému konaniu sa vyjadrili bez pripomienok: Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Lučenci (stanovisko č. ORHZ-LC-2021/000305-002 zo dňa 20.09.2021), 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (záväzné stanovisko č. RUVZLC-

644/7857/2021 zo dňa 17.08.2021-Fá) a Mesto Fiľakovo (záväzné stanovisko č. MsÚ-FIL-1391/2020-2 

zo dňa 09.08.2021). 

Ku konaniu bolo predložené vyjadrenie Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti 

o životné prostredie vydaného dňa 06.08.2021 pod číslom OU-LC-OSZP-2021/007594-002, v ktorom 

na základe predložených údajov v žiadosti, PD a po posúdení kritérií pre zisťovacie konanie uvedené 

v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie 

konštatuje, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie verejného vodovodu na ul. Švermova, Puškinova 

a Jilemnického vo Fiľakove“ a „Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova 

a Jilemnického vo Fiľakove“ podľa popísaného rozsahu činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z., nakoľko navrhovaná činnosť sa nenachádza v prílohe č. 8 zákona 

č. 24/2006 Z. z.. 

V zmysle záväzného stanoviska Mesta Fiľakovo vydaného dňa 09.08.2021 pod č. MsÚ-FIL-

1391/2020-2 je plánovaný investičný zámer v súlade s Územným plánom mesta Fiľakovo. Umiestnenie 

stavby je v súlade so záväznou i smernou časťou územného plánu. 
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 Tunajší stavebný úrad 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.  

 Navrhovateľ (Mesto Fiľakovo) je od uhradenia správneho poplatku oslobodený v zmysle § 4 

ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

Poučenie 
Proti  tomuto  rozhodnutiu  sa  možno  odvolať  v  zmysle  §  53  a  § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení  do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 

podáva na Obec Radzovce, Obecný úrad v Radzovciach, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 

Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

              

 

                         

                             v. r. 

                  Ing. Péter György 

                                        starosta obce  

 

 

 

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného 

zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fiľakovo a spôsobom 

v mieste obvyklým.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vyvesené dňa:         30. 11. 2021       Zvesené dňa: 

Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky. 

 

 

 

 

 

                                 Pečiatka a podpis: 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Príloha: Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami 

územného rozhodnutia. 
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Doručí sa: 

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – navrhovateľ 

Na vedomie: 

- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP (EIA, OPaK, ŠVS, OH, OO), Nám. republiky 26, 

984 36  Lučenec  

- SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 26 

- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 8, 010 47  Žilina 

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica 

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská 

Bystrica  

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03  Lučenec 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petőfiho 1, 984 38  Lučenec 

- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01  Fiľakovo 

- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65  Banská Bystrica 

- Mesto Fiľakovo, oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja 

1x ostáva v spise         

    


