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Rozhodĺrutĺe
olaesný tnad, Žilina - odboľ výstavby a býovej politiky lďa1ej len oU Žilinď ako

príslušný odvolací orgán podľa $ 4 písm.bll. zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej spľáve pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o Zmene a doplneď zákonaó.5oll976 Zb.
o územnom p-lánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v zneni neskorších pľedpisov
o odvolaní Š' Cudľákovej, bytom I v Čadci, podanom proti
rozhodnutiu obce Klokočov č,.879l2}18lČazo dňa 18.10.2018, ktoľým v územnom konaní
na návrh spoločnosti Slovak Telekom a.s.' So sídlom Bajkalská 28 v Bratislave, IČo :35 763
469, tozhodla o umiestlrení telekomunikačnej stavby ,,ZS a RR bod Hrubý Buk-CA-HRB" na
pozemkochpaľc.č.766812,]668,766812I,768IlI C KN vkat.území Klokočov, takto

ľozhodol:

Podl'a ust. $ 59 ods.2 zŕkoĺaó.7111967 Zb. o správnom konaní /spľávny poriadolď v zneni
neskorších zĺnien a doplnkov 

nr e n í

rozhodnutie obce Klokočov č;87920l8lČa zo dňa 18.10.2018 tak, že jeho vyrokovú časť
v celom ľozsahu natráďza vyrokovou časťou novou v tomto znetíl:

Na základe návrhu spol. Slovak Telekoľn a.s., xčo : 35 763 469, so sídlonr Bajkatská
28 vBratislave, podanom dňa06.12.2017,po preskúmaní jeho podkladov podľa ust.$ 37 a
násl. stavebného zákona v spojení s príslušnými hmotnopľávnymí predpismi zákona
č.35ll20l1 Z.z. upravujúcimi oprávnenie navrhovateľa verejnú telekomunikačnú sieť na
cudzích pozemkoch umiestniť , fld základe kladných vyjadľení dotknutých orgánov
chĺániacich verejné zäujmy podľa osobitných predpisov a po posúdení námietok uplatnených
účastníkmi konania, sa podľa $ 39 ods.l a $ 39a ods.l stavebného zákotla povoľuje
umiestnenie stavby:

,,Telekomunikačná siet'pod pracovným názvorn ,rZS a RR bod IIľubý Buk _ CA_I{R'B"

na pozemkoch parc.č.7668,768112L a768111, C KI\ v katastrálním území Klokočov.

Telekomunikačnú sieť - fyzickú infraštrukturu tvorí záklaďÍrcvá stanica CA HRB
zabudovaná v tecbnologických skriniach, ktorá bude pozostávať z betónovej základne
s pôdorysným rozmerom 5,0 x 5,0m /mikľopi1oty/, do ktoľej bude kotvený oceľový stožíar
nesúci oceľové anténne výLožniky a antéĺy vľátane ich pľíslušenstva a z nového
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technologického kabirretu RBS 6102, v ktoľom bude umiesfirené zariadenie systémov GsM
900, LTE 1800 a LTE 2600. Zásobovanie el.energiou je navrfuruté elektrickou NN prípojkou
AYKY 4xl6mm2 z existujúcej distribučnej sústavy.

Fodl'a $ 39a ods"2 sa pn'e urľľrÍestnemÍe /ma výšlĺové a poloĺrové uĺmiestmenĺe stavhy
vľátane odsttrpov od lrraníc pozeľnlĺu/ telekoľĺruľĺÍkačmej síete určujú ľĺasledovmé
podrníenky :

1. základňová stanica bude umiestnená na pozemku parc.č.7668 C KN pri spoločnej
hľanici s pozemkamiparc.č.7662l2 a1667 C KN

2' celková výška betónovej základne vrátane oceľového stoŽiara nepľesiahne výšku
30,0m od RT /683,00n.m./

3. telekomunikainé zaiadenie bude zásobované elektrickou NN pľípojkou AYKY
z najbližšieho existujúceho vzdušného vedenia v dĺzke cca 58m

Podĺĺlienky pre vypracovanie ďalšieho stupňa pľojektovej dokuľnentácĺe :
4. Vzmysle ust'$ 9 ods.1 písm.il vyh1.č.453l2OOO Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, projektová dokumentácia bude obsahovať projekt
elektrickej pľípojky a projekt organizácie yýstavbý vrátane usporiadania zanadenía
staveniska v rozsahu ust. $ 43i stavebnóho zákona.

Ďatšie podmienky vyplývajúce z vyjadľeľlí dotknutých oľgánov / podľnienlĺy, ktoľými
sa zabezpečí ochrana veľejných záujrnov/:

' Vyjadrenie Ministerstva dopravy a výstavby SR-Utvar lrlavného hygienika rezortu
zn.27 527 l20 1 7/tryHR/ 7 39 49 zo dňa 24.Io.1on a :

- Prevádzkovateľ pred kolaudáciou stavby z hl'adiska možného negatívneho vplyvu na
verejné zdravie predIoží návrh na vydanie závázĺého stanoviska_ Pľed uvedením zaiadenia do prevádzky predloží knávľhu protokol o objektivizácii
intenzity elektromagnetického poľa a výsledky meraní spolu s výpočtom úrovne
expozície zamestnancov resp. obyvateľov a prevádzkový poriadok zanadeĺia
vypracovaný v rozsahu vymedzenom NV SR č.2012016 Z.z.

o Závázné stanovisko Kľajského pamiatkového úľadu ŽIIiĺalKPU Žllinal č.KPUZA-
2011lII5-2l148alKoP zo dňa 10.01 .2017

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukol'vek aľcheologickému náLezu hmotnej
povahy napr'objektu, kultúľnej vrsťvy, zvyškov starších aľchitektúr, stavebného
materiálu, hľobov, keľamiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnuté náIez okamžite ohtásiť t<pu Žilina najneskôr na druhý deň
po nájdení a ponechať ho bez zmefly až do obhliadky KPU.

o Stredoslovenská distribučná a.s.Žilínazt.4300057880 zo dňa 17.01 .2017
- Projektovú dokumentáciu elektrickej NN prípojky predložiť na odsúhlasenie

auzatvoiť s SD a's.Žilina pripojovaciu zmluvu.
c Ministeľstvo obľany SR č.ASMdpS-l-1 I3|2OI1zo dňa 25.OI.2011
- Dodržať plánované technické aptevádzkové paramehe ZS a RRB tak, aby tieto

nenarušovali prevádzku rádiokomunikačných zaiadeni voj enskej spľávy.
o okresný tnad Čadca _ pozemkový a iesný odbor č.OU-CA-PL}-2OI7lOI4228-002 zo

ďŤn08.t2.20l7
- Výonať skľývku humusového hoľizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpeóiť jej

hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parcely CKN č.7668
respjej uložením a ro4lrestretím na inú paľcelu polhohospodárskej pôdy.
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Podľa $ 40 ods.l stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo
dňa, keď nadobudlo pľávoplatnosť, nestráca však platrrosť, pokiaľ bude v tejto lehote
podaná žiadosť o stavebné povolenie.

odôvodnemíe:
obec Klokočov ako vecne pľíslušný stavebný úrad /ďalej len stavebný úľaď obdľžal dňa

06.12.20T7 návrh spoločnosti Slovak Telekom a.S.' So sídlom Bajkalská 28 v Bľatislave,
na vydanie rozhodnutia o umiesfirení telekomunikačnej stavby ,ZS a RR bod Hrubý Buk-
CA-HRB" na pozemkoch parc.č.1668l2, 7668, 766812I, 768Ilt C KN v kat.území
Klokočov. Po posúdení námietok a pripomienok uplatnených účastníčkou konania Štefániou
Cudrákovou kpodkladom návrhu stavebný úľad vydal ľozhodnutie č:.I6l2OI8/Ča zo dňa
20.02.2018, ktorým návrhu vyhovela a umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby ,,ZS
a RR bod Hrubý Buk-CA-HRB" ÍIa pozemkoch pnc.č.7668l2,]668,166812I,]68111 C KN
v kat.území Klokočov povolila'

Proti vydanému ĺozhodnutiu podala Š Cudráková odvolanie. oU ŽILiĺa
zaoberajuc sa v odvolacom konaní splnením dvoch zákonných podmienok zakotvených v ust.

$ 66 zákona čI35I|20II Z.z. zo strany navr'hovateľa a to pľeukazanie nevyhnutného rozsahu
zásahu do cudzielro l-ich/ pozemku /-ov/ a dĺuhou preukázarrie veľejrrého záujmu dospel
kzáveru, že tieto navrhovateľ v konaní nepreukázal.

Pretože postup stavebného úradu, ktorý vydaniu rozhodnutia predchädzď a
pľeskúmavané rozhodrrutie nespĺňali poŽiadavky zákonnosti /$ 46 správneho poľiadku
vspojení sust.$ 39a ods.l a 2 anásl. stavebného zákonal oU Ž1Liĺa prvostupňové
rozhodnutie stavebného úradu zrušil a vec mu vrátil na nové pľejednanie a ľozhodnutie.

Stavebný úľad po vrátení mu spisu uradným listom č.Výst.879/20l8lČa zo dť:ľ- |2.09.2078
oznámil účastníkom konania a dotknutýĺn orgánom, že o návrhu na umiestnenie
telekomunikačnej stavby nanovo konaná s tyrn, že svoje námietky a pľipomienky k jeho
podkladom si môžu námietky a pripomienky uplatniť v lehote do 7 dní odo dňa jeho
doručenia. oznámenie o novom prejednaní návrhu doručil stavebný úrad účastníkom
konania formou verejnej vyhlášky jeho vyvesením na úľadnej tabuli obce v dňoch od
12.09.2078 do 29.09.2018 a jeho vyvesením na internetovej stránke obce.

Dňa 18.09.2018 si písomné námietky apľipomienky uplatnila účastníčka konania
Ši Cudľáková, bytom v Čadci. Svoj nesúhlas s navrhovanou
stavbou odôvodnila takto /uvedené v celom zneĺrjl :

,,Predmetnú námietku dávam ako účastníčka konania v zmysle s j4 ods. 2 Stavebného
zákona, keďže konečným rozhodnutínl v toruto konaní ruôžent'b)lť pľiamo dotlcrlutá na mo.iich

@e k zásahu do mô.iho vlastníckeho práva, hoľé je garantovane
Úsfuvou SR v čl. 20, kedže som vlastníčkou susednqi stavb}l _ rodinného domčeka v k.ú.

Klokočov. Poulrnzujem na ust. s I39 ods.2 písm. d/ Stavebného zókona, ktoý hovorí, že
susednou stavbou sa rozumie aj stavba na takom pozemlan, ĺaoý nemá síce spoločnú hranicu
s pozemkom, o lĺtorý v konaní ide ale i užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotlĺľluté.

V oznámení o začatí územného konania je uvedené, že začína nové konanie pre staybu "ZS
a kR bod Hrubý Buk - CA-HfuB" umiestnenú na pozemkoch parc' CKN 7668/2, 7668,

7688/2], 7681/] v k' ú. Klokočov, i napľiek tomu, že tieto sú vytvorené z viacerých E KN
a tieto absentujúv predmetnom oznámení.

Navyš e pľioritou predmetného konania bude
stavbe cez parc. CKN 768]/], lctoľá pozostava z viacedlch EKN paľciel, kde vlastním
spoluvlastníclq podiel, tento v:lužívam a obhospodaru.iem ja a tento v tomto prípade tvorí
pľiélwovú cestu, s horou nesúhlasím. Prístupová cesta - kolnunikácia, ktorá by mala viesť k
povol'ovanej stavbe, zaberá čast' pozemku v mojom vlastníctye, pričoru obec Klokočov ani
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navrhovatel' spoločnosť Slovalc Telelcom, a.s. nelllá žiadne vlastnícĺcepľaýo Užívanie teíto
pľetože budeprístupovei cesty bude zasahovať do a môiho rodinného
Navyše treba

posúdenie predovšetlýnl z hl'adiska starostlivosti o životné prostredie pri povoľovaní
predmetnej stavby. Ďa lšínĺ dôvodom bude aj hlučnosť povol'ovanej stavby na život v tejto
časti obce Klolcočov.

Podľa $ 37 ods. 2 Stavebného zákona Stavebný úrad v úzelnnoln ĺconaní posúdi návrll
predovšethým z hľadiska starostlivosti o životné prostľedie a potrieb požadovanZho opatrenia
v území a jeho dôsledkov preskúma návrh a jeho súlad s pokladmi.

Na základe vyššie uvedených sĺailočnosti podávanl toto vyjadrenie- námiettry k návrhu na
začatie územného konania a nesúhlasím s umiestnenínl akejkolvetĺ stavby na pozemku, v
blízkosti môjho rodinnélto domčeka ako aj s pľechodonx cez pozemok v nloj om vlastníctve. "

Po posúdení jej námietok a pripomienok k poď<ladom návrhu stavebný vydal nové
rozhodnutie vo vyroku tohto odvolacieho rozhodnutia označené, ktorýn umiestnenie líniovej
telekomunikačnej stavby ,,ZS aRR bod Hrubý Buk-CA-HRBo'na pozemkoch parc.ó.T668li,
7668,7668121, ]68I/I C KN v kat.území Klokočov opätovne povolil a do rozhodnutia
premietol stanoviská dotknutých orgánov. Námietky a pripomienky uplatnené účastníčkou
konania Šl Cudľákovou zamiótol.

Rozhodnutie stavebný úrad doručil účastníkom konania jeho vyvesením na úradnej tabuli
obce v dňoch od 19.l0.2018 do 06.11.2018 a na internetovej stĺánke obce /doručené bolo dňa
02.17.2018t.

Proti takto vydanému rozhodnutiu podala Štefánia Cudráková lďalej len odvolateľka/
prostredníctvom splnomocnenej zástupkyne advokátky JUDr.Jany Hanuiákovej, AK so
sídlom Matičné námestie 1427 v Čadci, v zákonom stanovenej 15 dňovej l"hot" dňu
05.1 1.2018 písomné odvolanie.

Podanie odvolania odôvodnila takto /uvedené v ceiom zĺeníl :
,,Na úvod môjho odvoĺania chcem uviesť, že napádané ľozhodnutie je nepreskúmatelhe,

pretože obec Klokočov pri vydávaní napádaneho rozhodnutia nevychádzala stľiúne z ust. $46 Správneho poľiadku, nakoľko spoľahlivo nezistila skutkový stav veci. Pľed.metne
rozhodnutie pokladám za nepľeskúmateľné z toho dôvodu, že v ňom nie sú uvedené príslušne
zákonné ustanovenia, v znlysle laoých môže obec Klokočov vydat'rozhodnutie o umiestnení
stavby na pozemkocll paľc' CKN 7668/2, 7668, 7688/2 ], 768]/] v k.ú. Klokočov, pričom parc.
7681/1 bola vytvorená zĺúčeníru viacerých pozemkov, ldoré absentujú i napádánonl
rozhodnutí.

Napádané rozhodnutie bolo stavebným úradom vydané v súlade s zzsl. $ 39 stavebného
zakona, pričom toto ustanovenie $ neumožňuje určiť požiadavĺql na pľojektovú dola,mentáciu.
Predmetné ustanovenie obsahuje iba úpravu územného ľozhodnutia vo všeobecnosti, avšak
pľe konlwétny dľuh rozhodnutia treba aplikovať ust. $ 39a až j9d, pričonl v špecifických
prípadoch nemožno vylúčiť aj aplikáciu viac ako jedného z nich.

Podľa výľoku napádaruého ľozhodnutia stavba bude umiestnená na pozemkoch tak, ako je
zaĺĺreslená v situačnom výlĺrese, tĺory noľí neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia. Z tóhto
jednoznačne vyplýva, že stavba by nemala jeden stavebný pozemok ako predpokladá nielen
zákon ale i vykonávacia vyhlaška.

Napádané rozhodľľuĺie je ďuĺej neurčité a nepresne, nakoĺko z tohto nie je zrejmé, na
základe čoho Stavebný súd dospel k názoru, že v danom pľípade ide o líniovú stavbu , a tento
fah nie je uvedeľý v predmetnom rozhodnutí. Navyše, pokiaľ "umiestňovaná stavba" vyžaduje
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napojenie na eleĺĺľickú energiu pľostredníctyoru kabla resp. prípojlcy, neulniestňujú sa ako
líniove stavby.

Ďalej napádam bod 7 na stĺ.2, v lctorom je uvedelle, že navľhovatel' je povinný dodržať
podmienlq., súhlasneho závĺizného stanovislca Ministeľstva dopravy a výstavby SR únar
vedúceho hygienikn rezortu, oddelenia oblastného hygienika Žtĺtna zo dňa 24.10.2017,
pričonl v ýchto podmienkach nie je uvedený obsah podmienĺql závrjzného stanoviska, lctoré
nzá navrhovateľ ako staveblúk dodržať, ľesp. rešpehovať.

Čo sa ýka verejneho záujmu, ust. $ 66 zák.č.351/2011 Z.z. mohto vyvodiť, že podnik, hoý
posĺEtuje verejnú sieť je oprávnený zriad'ovať telekomunikačĺlé vedenia na cudzích
pozemkoch pri splnení súčasne dvoch zákonných podmienok : preukazanie nev.yhnutného
ľozsahu do cudzieho pozemku, preukázanie veľejného záujmu.

Veľejný záujeru sa preukazuje predloženínl všeobecného/individuálneho povolenia na
požívanie fľekvencií resp. o pridelení frelcvencií vydaným (Jradom pľe reguláciu elelctľ.
komunikácií a poštových služieb, pričom musí byt' preukázaný i nevyhnutný rozsah vstupu na
cudzí pozemok, pričom nie len odkázať na zakonné ustanovenie.

S pouknzonl na vyššie uvedené mám zato, že v danont prípade nellložno hovoľiť o splnení
dvoch zálconných podmienok, tj nejde o verejný záujem.

V znĺysle zák. ustanoveĺlia $ 57 ods.] Správneho poľiadlĺu žiadaru obec Klokočov ako
oľgán, hoý rozhodnutie vydal, aby o odvolaní sám rozhodol a môjmu odvolaniu v pĺnom
rozsahu vyhoveĺ, resp. aby vec postúpil odvolaciemu orgánu na konanie a rozhodnutie o
mojom odvolaní, pričonl žiadam napádané ľozhodnutie zrušil v zmysle $ 59 ods. 2 Spľávneho
poriadku."

Stavebný úľad v zmysle ust. $ 56 správneho poriadku predložil obsah odvolania ostatným
účastníkom konania vprílohe úradného listu č.Výst.1081l2018lČa zo dťĺ- 26.|1.2018 jeho
zverejnením na úradnej tabuli obce vdňoch od26.|1.2018 do I2't2'2018 s tým,že kjeho
obsahu môžu podať svoje vf adĺenie v lehote do 7 dní odo dňa jeho doručenia. K obsahu
odvolania ostatrrí účasfiríci v určenej pľocesnej lehote vyjadrenie k obsahu odvolania
nepodali.

odvolanie spolu so spľármym spisom predloŽil stavebný úrad oU Žĺlnadňa 07.01 'z}tg.

Podľa s 59 ods.l spľávneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnwté ľozhodnutie
ll celone ľozsahu; ak je to nevyhnutľté, doterajšie konanie doplní, pľípadne zistené vady
odstráni.

Podľa $ j8 stavebneho zákona ak nerud navľhovatel' k pozemku vlastnícke alebo iné
pĽnp')možno bez súhĺasu vĺastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo
rozhodnutie o využití územia vydat' len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok
vyvlastniť.

Podľa s 139 ods.] stavebného zákona pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám"
použiým v spojení "vlastnícke alebo iné pľáva
k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe ntújomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej
zmluve aĺebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z lĺorých vyplýva právo
uskutočniť stavbu alebo jej zmenu'
b) právo vyplývajúce z vecného brelnena spojeneho s pozerukollt alebo stavbou
c) prdvo wplývaiúce z iných pľávnvch predpisov
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo
uskutočnit' stavbu alebo jej zmenu.
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Podl'a s l ods.l p'ísm.a/ zdkona č"35]./2a1l Z"r'. o etreĺctľoĺeickú,ck konruniĺcĺálcióck v zĺĺení
neskaľšíclĺ zĺni'en a donĺnkov tenta zĺiknn wnľa.vwip' ktl ĺ1{, nosĺcvtovaĺeie
eletretľoniclcúch komwnilcačnúclĺ sietí a elektľonicĺwch konrwnikačnýck služieb,

Podľaý2tohtozákona
- ods.] Elelctľonická komunilĺačná sieť /ďalej len "sieť"/ je funkčne pľepojená sústava

prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zartadení,
vľátane sieťových prvkov, horé nie sú alctívne, horé umožňujú prenos signálov po
vedení, rádiovými, optickými alebo inými elelctromagneticĺEmi pľostľiedlcanli, vrátane
družicových sietí, pevných sietí s prepájaním oĺcruhov a s pľepájanínĺ paketov,
internetu a mobilných pozemsbých sietí, sietí na rozvod eleknickej eneľgie v rozsahu,
v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre ľozhĺasové a teleyízne vysielanie a
kablovýcll distribučných systémov bez oltl'adu na druh prenášaných informácií.

- ods.2 Veľeinú. siet' ie siet', ktoľó sa úplne alebo pľevaž,ne použiva na poskvtovanie
vel'einúclt. elektľoniclĺvch komunikačných služieb, ktoľé podpoľuiú pľenos siEttálov
medz,i bodnti siete"

- ods.8 Fvzickou infraštruktúrou ie akákol'vek čast' siete alebo časť siete uľčenej na
poslqltovanie iných sĺužieb podľa $ 67a ods. ] písm. a), do ktorej je možné unaiestnit'
vedenie alebo telekomanilĺačné zaľiudenie. Súčast'ou fuzickej infraštľuktúry sĺi
najmii rúry, stožiaľe, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, ľozvodné slcrine,
budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnyck systénrov, veže a síĺpy.
Fyzickou infraštruktúľou sú aj rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komoly, vstupné
šachty, rozvodné slĺrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych
systémov, veže a sipy, ktore nie sú súčasťou siete alebo siete uľčenej rua poslqltovanie
iných služieb podľa $ 67a ods, 1 písm. a). Káble, nenasvietené opticke vlálrna, ako aj
verejné vodovody a ich časti2o1 ,i" sú fyzickou infraštrulctúrou- podl'a tohto zákona.
Fyzickĺú infľaštľuktúľa nie je alĺtívnym pľvkoru vysokoýcltlostnej siete.

Podľa$4tohtozákona
- ods.] Teleleomunikačné zariad.enie ie techĺtické z,aľiadenie na wsielanie, pľenos,

Srueľovanie, pľíiem, prepoienie alebo spracovanie siqu!ilqy šírených pľostľedníctvom
vedení, ľó.diovými, optickúmi alebo inými elektroruagnetickýnú pľostľiedkami.

- ods.4 Prid'ľuž'ené prostriedkv sú pridľužené službv, fvzickó infľaštľuktúľa a iné
zariadenia alebo prvkv súvisiace so siet'ou alebo službou, ktoľé umožňuiú alebo
podpoľuiú poslcvtovanie služieb prostľednictvom takeito siete alebo takejto služby, a
zahŕňajú najmä budovy alebo vstupy do nich, vnútorné rozvody sietí, elektroinštalácie
budov, elelctroenergetické zaľiadenia a ele ktľ ic ké' nľ in o i Inl - veze a rne nosne
zaľiadenia, kóblovodv, kúblové šachtv, rúrv, stožiaľe, vstupne šachty a rozvodné
slrine.

Podľa f 66 tohto zákona
ods. 1 Podnik môž^e v newhnutnont u a ak ie to llo veľeinont zauime

a/ zľiaďovat' a pľevd'd.zkovat'veľeiné siete a stavat' ich vedenia na cudzei nehnuteľnosti,
b/ vstupovat'v súvislosti so zľiaďovanhn, prevddzkovaním, opľavami a údržbou vedení na

cudziu nehnutel'nost'
c/ vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy

a iné poľasý ohľozuiúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
- ĺlds.2 Povinnosti zodnoveĺIaiúce oprúvneniam podľa oĺIseku 7 písm. d sú vecnýrui

hľemenam'i i na dotknutvch nehnutel'nostiaah-
zdznamu do katastľa nehnuteľností podá podnik.

na wkonanie
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- ods.3 Fadĺaiĺc, ktoĺ1s pasĺrytuje verejnú siet', je pavinĺeý pľí výkaĺae pľóv podľa odseĺru
n počínat' si talĺ, aby nespôsobil štcodu ĺĺa ĺaelaĺĺutel'ĺaostiack atebo paľastock, a ak
sa jej nedd vylnnút', aby jw obneedzil ĺaa ĺaajmeĺcšiu neožnĺl' wĺieľu. o začatí výkonĺĺ
pľóva .ie povinný apovedomit' vlastníka aĺebo wžívatel'a dotkĺĺwtej ĺcelmwtel'ĺcosti
ĺlajmenej 15 dní vopľed- Z dôvodu havárie, výkonu práv podl'a nnluvy o poslĺytovaní
verejných sĺužieb aĺebo poruchy na vedení môže podnik vstupiť na cudziu
nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v taĺcom prípade upovedomí
vlastníka aleb o užívatel'a b ezo dlcladne.

- ods.4 Po skončení nevyhnuných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do
predošlého stavu, a ak to nie ie možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do

stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnutelhosti. Alc
to nie je možné aĺebo ak je výsledný stav nehnutelhosti horší ako jej pôvodný stav
alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnutelhosti
jednorazovú primeľanú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania
nelmutelhosti. Nárok na jednorazovú náhľadu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť
v pľíslušnom podniku do jedného ľoka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania
nehnutelhosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vĺastník nehnutelhosti na výške
prilneranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podat'súdu rlčwľh na ľozhodnutie
do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnoru podniku.

- ods.5 ,4k je vlastník alebo užívutel' nehnwteľĺtosti v dôsledkw výkoĺtw pľáv podttiku
podľa odseku tr obĺnedzený v obvylĺIoru užívaní nehnutel'nosti, tlcá pľtivo na
jednorazovĺi pľimeľanú ndhradu za nútené obnaedzenie užílania nehnuteľnastí
Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastnik nehnutelhosti uplafuiť v pľíslušnom
podniku do jedneho roka odo dňa vzniku nútellého obmedzenia užívanía
nehnutelhosti, inak toto prállo zaniká. Ak sa podnilc a. vl.astník n'eh.n,u.telhĺ.l,sti na výške
primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich opravnený podať súdu návrh na
rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

- ods'6 Na účelv odseku I sa veľeiný zóuiem posud'zwie naimii podľa toho, či
a) siet' slúži alebo mú sltižit' na poskytovunie slwžieb s poažitím fľekvencií pridelených
ilt ĺliv idu ú.lny m p ov o lením,
b/ sa siet' poslcytuje alebo má poskytovat' n& celom íĺzefi,Lí Slovenskej ľepublíky,
c/ prostľedníctvom siete je alebo wd byt' poskytovaná veľejnd telefiíruta služba vrátane
plnenia povinností podľa $ 41,
d/ je alebo má byť prostredníctvom siete pos'ĺĺytovaná univerzálna služba,
e/ sieť je alebo má byť prepojená podl'a $ 27, alebo

f/ sieŕ ie alebo nid bvtj iúčast'ou siete novei geneľdcie a napĺňat' ciele nórodnei
stľatégie schválenei vlddou.

Z ust.$ 66 ods.l písm.al zákona č.35|l201I Z.z. vypiýva, že podnik je oprávnený v
nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo veľeinom záuime zriaďovať a prevádzkovať veľeffi
siete a stavať ich vedenia na cudzei nehnutel'nosti. Verejnou sieťou podľa $ 2 ods.2 tohto

zákona je sieť, ktoľá Sa úp1ne alebo prevaŽne pouŽíva na poskýovanie verejných
elektronických komunikačných služieb, ktoľé podporujú pľenos signálov medzi koncovými
bodmi sieb. Ďalej verejný záýem podľa $ 66 ods.6 sa posudzuje podľa toho, či podľa
písm.a/ sieť slúŽi alebo má slúžiť na poskýovanie služieb s použitím frekvencií pĺidelených
individuálnym povolením a podľa písm.b/ sa sieť poskýuje alebo má poskýovať na celom
,Území Slovenskej republiky a podľa písm.f/ sieť je alebo má bý súčasťou siete novej
generácie a napiíať ciele národnej stratégie schválenej vládou' Verejný záujem navrhovateľ
preukazuje predložením všeobecného alebo individuálneho povolenia na používanie
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frekvencií ľesp. rozhodnutia o pľidelení frekvencíí vydaným Uľadorn pľe ľeguláciu

elektľonických komunikácií a poštových služieb.

ou Žilina vo svojom predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí zaoberajic sa splnením

oboch týchto zákorĺrých podmienok a to ,,zrtadiť telekomunikačnú stavbu" na cudzích
pozemkoch dospel kzálveru, že navrhovateľ tieto podmienky pľed vydaním prvostupriového

spľávneho ľozhodnutia nepreukázal. Stavebnému úľadu pľeto v zrušujúcom ľozhodnutí uložil
v rámci nového prejednania povinnosť zaoberď sa ich splnením.

Navrhovateľ v rámci novóho prejednania stavebnému úradu na preukázaníe, Že je
oprávnený vo veľejnom záulme ziadíť navrhovanú verejnú telekomunikačnú sieť na cudzej

''ôh''ut.i'''osti, 
predložil dňa 10.09.2018 stanovisko Úradu pľe ľeguláciu elektľoniclých

komunikácií a poštových služieb - odboru technickej regulácie, so sídlom Továľenská 7

v Bľatislav e, Ó.2O32loTR/2016 zo día 17 '05.2016, ktoľým tento úrad potvrdil, že spoločnosť

Slovak Telekom a.s. poskytuje veĺejné elektronické komunikačné siete, ktoré umožňujú
prístup k vysokoľýchlostnému intemetovému pľipojeníu (30 Mbit/s a viac) ď<o hlavnému
cieľu Náľodnej stratégie a stratégie Euľopa 2020 lpozĺ.dokument Národná politika pľe

elektľonické komunikácie do roku 2020 (NPEK 2020), ktorý bol schválený uznesením Vlády
SR č.540 zo dňa 07.10.2015/. Teirto úrad súčasne potvrdil, Že navrlrovateľ poskýuje rnobilnú
a satelitnú sieť od roku 20i0, verejnú telefónnu sluŽbu, prenájom okruhov, pľenos dát,

internet, hlasovú službu/ínternet a audiotexovú sluŽbu poskýuje od roku 2000, od roku 2006

poskýuje sluŽbu retransmisie a že poskyuje aj bezdrôtové mobilné siete využívajúce
frekvenčné pásma 450}y'rHz, GSM 900, 1800 MHz, UMTS 2,I GHz. V pevnej sieti poskýuje
služby na zéklaďe technologie komutácie paketov, pevná sieť je typu PMP v pásme 26 a 28

GHz.

Navrhovateľ predloŽením stanoviska Úradu pľe reguláciu elektľonických komunikácií
a poštových služieb Bratislava splnenie j
ako podníkje oprávnený v nevyhnutnom

ednej zo zákonných podmienok - podmienku, že
rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a

stave

v spojení s ust. $ 66 ods.2 zákona 351/2011 Z.z. preukázal.

oU Ži|ina sa v ďalšom zaoberal E tjrm, či podľa navrhovatel'om predloŽenej

dokumentácie bola pľed vydaním pľeskúmavaného rozhodnutia splnená aj druhá zákonná
podmienka a to, Že stavbu navrhovateľ uskutoční /postaví/ na cudzej nehnutelhosti
v nevyhnutnom rozsahu' To znamená tak, aby jej ztiadením, prevádzkovaním, opravami
a údľžbou na cudzom /-ích/ pozemku /-ov/ bol tento zásah do vlastníckych práv k tomuto

pozemku l-omJ vykonaný len v nevyhnutnej miere a v nevyhnutrrom rozsúu resp. aby tento

zásah obmedzilna čo najmenšiu možnú mieru'

ZpreďIoŽeného administratívneho spisu vyplýva,Že pľedmetom územného konania bo1o

ľozhodnúť o návrhu spol.Slovak Telekom a.s. Bľatislava na vydanie územného ľozhodnutia
na umiestnenie novej telekomunikačnej stavby lfyzická infľaštruktúrď spľacovným názvom
CA-HRB, ktorá bude pozostávať z nového telekoľnunikačného stoäaľa jeho unriestnením
na pozemku paľc.č.7668 C KN s výškou cca 30,5m azo zemnej NN prípojky, ktorej trasa

vdízke 85,0m má bý vedená cez pozeĺnky parc.č.7668r 7681121 a168llI C KN.
odovzdávacie miesto a bod jej pľipojenia na distribučnú sústavu ivyvedenie trasy NN
el.prípojky jej zvodom po existujúcom el. stípe urrriesilrenorrr na pozemku paľc.č.768IlI C
KN káblom AYKY 4x76mm2 a cezistiacu skriňu SPP2/40A/ určila Stredoslovenská

distribučná a.s. Žilina a.s. vo svojom výadrení zn.4300051880 zo dňa 17.01 .20I'l.
Zák|aďiová stanica bude pozostávať 

- 

zo zžkiadovej pätky s pôdorysnou plochou 25ĺĺŕ, do
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ktoľej má bý kotvený ocel'ový stožiarový antérrny nosič s technologickým zaľiadením
a podľa DUR - výkľesu situácie zákIadová pätka bude umiestnená pri spoločnej hľanici
s pozemkamiparc.ó.7667,7662lI a2 a]66ll2 C KN ľesp. v ĺároži, v ktoľom sa tieto hranice
spájajú do jednélro bodu. Stavebnými pozemkami teda nepochybrre budú pozemok
parc.č'7668, 1681121 a168IlI C KN, pričom stožiar bude umiestnený na pozemku
paľc.č.7668 - časť jeho plochy o výmere 25m2, odčlenenom geomeťr'ickým plánom č).I4/2OI1
aoznačená ako pozemok paľc.č.7668l2, ku ktoľému rrawhovateľ má aj uzatvorenú nájomnú
zmluvu s jeho vlastníčkou Šl Kobolkovou, býom L v olešnej. Účelom
nájmu je umiestnenie aaŽivanie technologického zaťraďer1la apľíslušnej infĺaštruktury
rádior'eleového bodu a základňovej stanice veĺejnej elektronickej komunikačnej siete
zaHňajtcej výneny, opľavy' úpĺavy a dopÍňanie potľebných častí technologického zarladenia
ako aj montáž' zabezpečovacieho systému na predmetnom pozemku. Z podkladov
pľedloženého spľávneho spisu vyplýva, že navľhovaná stavba sa má umiestniť a uskutočniť na
základe hľomadnej žiadosti občanov obce Klokočov, ktorí užviac ako 15 rokov žiadajú obec
a navrhovatel'a o zúeryečenie prístupu k telekomunikačným sluŽbám /pokrýie mobilným
signálom/.

odvolateľka v námietkach uplatnenýclr pľed vydaním pĺeskúmavanélro ľozhodrrutia
vyslovila nesúhlas

EKN ku
spoluvlastníclry podiel" z dôvodu. že tieto pozemky užíva a obhospodaruje a užívaním tejto
cestv by bolo do užívania zasahované a zasahované aj do užívania jej rodinného domčeka.
a'teda že takÝmto výkonom bude zasahované do jej vlastníck}ĺch pľáv earantovaných jeÍ
Ustavou SR.

Stavebný úrad v preslrúmavanom rozhodnutí námietku odvolateľky zamietol s odvolaním
sa na ust.$ 66 zákona ó.351l20Iĺ Z.z. atým, že miesto pľe umiestnenie nawhovanej
základňovej stanice nie je vybraté náhodne, ale pri jeho výbere sa vychádzalo zexistujúcej
veľejnej elektronickej komunikačnej siete a jej nové prvky sú preto situované v návrhu tak,
aby boli optimáine z hľadiska šírenia príslušných signálov s prihliadnutím na členitosť teľénu
a počet potencionálnych uŽívateľov siete v danom ,Územi, ktoré má stanica pokľývať.

Podľa údajov zkatasfta nehnuteľností k pozemku paľc.č.7681/1 C KN, na ktoľom sa má
navrhovaná telekomunikačná stavba umiestniť nie vjeho ľegistri ,,C" zďoŽený list
vlastníctva.

Poľovaním údajov z registra ,,Co' a,,E" KN odvolací orgán zistil, pozemok parc.č .168IlI C
KN bol vývoľený zlúčerum viacerych pozemkov parc.č.31781,31782,31784 a 31785 ...E
KN izdľoj ,,Mapka"l.

Pozemok parc.Ó368lll C KN, ako už bol odvolací orgán uviedol aj vo svojom
predchádzajúcom zrušujúcom ľozhodnutí, bol vývorený zlúčením viacerých pozemkov E
KN. Jedným zruchje aj pozemok paľc.č.31782E KN, ktorého podľa výpisu zLY č,'12518
je odvolatel'ka minoritnou podielovou spoluvlasfiríčkou ato vo výške podielu 1/10.
Právnu skutočnosť, na zál<Iade ktorej by odvolateľke malo prislúchať opľávnenie pozemok
parc.č.7681/1 C KN v celosti a výlučne len vo svoj pľospech :uŽivď v územnom konaní
pľedložením ľelevantného dôkazu /napríklad dohodu podielových spoluvlastníkov
o obhospodaľovaní pozemku parc.č.31782 E KN ýlučne len ocĺvolateľkou/ nepreukázala
a tento dôkaz nepripojila ani k odvolaniu. PretoŽe v pľiebehu konania a ani v odvolaní
neuviedla spôsob, akým má pozemok parc.č.3l782 E KN, ku ktorému má spoluvlastnícky
podiel 1/10 doteraz nerušene :užívať /obhospodarovaťl aneuviedla aĺi Žiadny relevantný
dôvod, pre ktoľý by malo bý' toto jeho doterajšie užívanie uskutočnením telekomunikačnej
stavby sťaŽené alebo úplne zmarené v dôsledku ,prístupovej cesty", ktoľá navyše ani nebola
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predmetom návrhu neuviedla, odvolací orgán sa pľeto s touto jej odvolacou námietkou
nemohol v súvislosti s posudzovaním primeranosti navr'hovanej stavby /rrevyhnutná ľriera
a nevyhnutný rozsaU ĺáležite vysporiadať.

Podľa $ 66 ods.5 zákona č.35Il201I Z.z. ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v
dôsledku výkonu pľáv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívant
nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhĺadu za nútené obmedzenie užívania
nehnutelhosti. V prípade, ak by teda v dôsleďru výkonu práv navrhovateľa mu vyplývajúcich
ztohto zákota došlo k obmedzeniu alebo sťaženiu v doterajšom užívaní pozemku na
polhohospodárske účely zo strany odvolateľkY, ku ktoľému má spoluvlastnícky podiel
prípadne aj k iným pozemkom dotknutých navľhovanou stavbou. ktoľé na zák|ade iného
práva /napľ.nájomnej zmluvy/ na takéto účely uŽiva, má právo na poskýnutie jednorázovej
náhĺady za takéto nútené obmedzenie ich užívania, ktoru si môŽe od podniku uplatniť do
jedrrého ľoka odo dňa jeho vzniku. Ak sa podnik a odvolateľka ako vlastrrík alebo ako
uŽívateľ pozemkov na ýšlĺe pľimeranej náhľady nedohodnú,kažďý z nich môže podať súdu
návľh na ľozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si náľoku v príslušnom
podniku.

oU ŽLlina vzhľadom na uvedené s pľihliadnutím aj na pľávny stav veci preto
nernohol pľisvedčiť tvľdeniu splrromocnenej zástupkyne odvolateľky, Že navľhovateľ
nepreukázal splnenie aj dnrhej podmienky ato, Že stavbu na pozemku odvolateľky uskutoční
v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom rozsahu a prisvedčiť teda ani jej tvľdeniu, že v prípade
navrhovanej stavby, nejde o verejný zálljem.

oll ŽiLina nemohol ako na právne správne prihliadať na tvrdenie splnomocnenej
zástupkyne odvolateľkY, že stavba môŽebý umiestnená len na jednom stavebnom pozemkú
ako pľedpokladá zŕkon a vykonávacia vyhláška a nie na viacerých pozemkoch a ako na
pľávne spľávne nemohol prihliadať ani na jej tvľdenie, že stavebný úrad vo výokovej časti
neuviedol aj pozemky z ľegistra ,,E KN", z ktorych boli pozemky C KN uvedené
v rozhodnutí vyfvorené.

Podľa $ 39 ods.I stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie
na navrllovaný účel a určí podruienlql, lĺtoými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území,
najmä súlad s cielmi a zamermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia
jednotliých stavieb a iných opatrení v území a pľedovšetlým staľostlivost' o životné
prostredie včítane architehonických a uľbanisticbých hodnôt v území, a rozhodne o
námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených
prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, pľojelctovej
dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť d'alšie podmienlql, ldoré sa
musia zahrnúť do stavebného povolenia.

Podlla $ 39a tohto zákona
- ods.] Rozhodnutím o umiestnení stavby sa uľčuie stavebný pozemok. umiestňuje sa

stavba na ňom, uľčujú sa podnlienky na unúestnenie stavby, uľčujú sa požiadavlĺy
na obsah pľojektovej dokumentácie a čas platnosti ľazhodnutia. (Jmiestnenie stavby
sa vyznačí v grafickej pľílohe úzelnného rozhodnutia'

- ods.2 V podmienkach na unliestnenie stavby sa určia požiadavlE
a) na ochranu príľody a lĺrajiny a na zabezpečenie staľo,stli.vo'sti' o žfuotné prostľedie,
b) na zabezpečenie súladu uľbanistického ľiešenia a arclliteĺctonickéĺĺo riešenia stavby s
okoliým životným prostredím, najmĺi na ýškove a polohové umiestnenie stavby vrátane
odstupov od hľaníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie
stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete
technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, nA podiel zastavanej plochy a
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nezastavanej plochy zo stavebnéllo pozelnku vľátane požiadavielĺ na úpravu jeho
nezastavalých plôch,
c) vyplývajúce z chránených častí tĺrajiny alebo z ich blízkosti,
d) vyplývajúce zo stanovísk dottcľluých orgánov.

- ods"3 písna.b/ Rozhodnutie o wnaiestnení stavbv sa newžaduie ĺĺa dľobné stavbv,
Podľa s I39 ods.3 tohto zákona líniovynú stavbanei sú na účetry tohto zatcolĺa nainea

lledenia elektronickej !ĺonrunikačnej siete.
Podl'a 139b ods'8 písnl.c/ tohto zákona za dľobĺté stuvby sa považwjú aj pľípajlcy stavieb a

pozemkov na veľejné ľozvodné siete a kanalizáciu všetbých stavieb a pozelnkov a pripojenie
drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

Podl'a $ j ods.1 písm.d/ vyhl.č.45 j/2000 Z.z., ]ctoľou sa vykonávajú nielctoré ustanovenia
stavebného zakona, návrh na vydanie územného ľozhodnutia obsahuje dľuhy a paľcehné čísla
poxenekov podl'a katastra nehnutel'ností s uvedeníĺn vlastníclEch a iných pľáv, lctoých sa
územné rozhodnutie ýka, paľcelné čísla susedných pozemkov a sused'nýci stavieb. Podľa
ods.3 písm.a/ K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú siÍuačuŕ výkľes
súčasného stavu úzenaia na nodklade katastľólnei ruaov so zakľeslením predĺnetu ílzBĺnnéko
ľozllodlĺutia a ieho pololtv s vyznačenínl väzieb (účinkov) na okoĺie; .k - "r"rh"kumiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné
pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:I0 000 až ]:50 000 s vymedzením
hľaníc územia, horé je predmetom rozhodnutia a širších vzťahoy (účinkov) k okotiu; situačný
výlĺres a nĺapový podklad sa pľikladá v dvoch vyhotoveniach.

Podl'a $ 4 ods.I písm.c/ tejto vyhlášlĺy /obsah územného rozhodnutia k s 39 zákona/
územné ľozhodnutie obsahuje olĺrem všeobecných ruáležitostí]0) dľulry a paľcehé čísla
Do?,en kov rodl'a katastra nehnuteľností, na lctoľvch sa nredruet územného rozhodnutia
umiestňuie: ak ide o pľípady uvedené v s 36 ods. 4 záknna, postačí opis územia.. P"dI'" 

"d"2k územnému rozhodnutiu pripojí stavebný úrad overený situačný výlcres so z,akľeslením
Dredmetu územného ľozhod'nutia na pod.klade 4atastrdlnei mupv alebo mapový podklad
wpracovaný podl'a 6 3 ods. 3 písm. a).

Podľa $ 3 ods.3 písm'a/ situačný výkŕes súčasného stavu územia na podklade katastrálnei mapv sozakreslenímpredmetuuzemnéhorozhodnutiaajehopolohysuy'nuĺé''i@5u
navrhuje umiestnenie stavieb, využitie uzemia, stavebná llzäveta, chĺánené územie alebo ochľanné pásmo podl'a
ods9ku2,ajmapový podkladvmierke 1:10000 aŽ1:50 000svymedzenímhĺaníc tuerria,ktoréjäpľedmetom
rozhodnutia a šiľších yďahoy (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podĺ<lad sa prinaaa v dvoch
vyhotoveniach/

Podľa f 3 ods.10 zákona č.I62/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vĺastníclqlch a
iných práv k nehnutelhostianl (katastráĺny zákon) katastľtÍInou ,nápou sa ľozumie
polohopisnd nnapa vel'kej ĺnieľlty, zobľazujúca všetlcy nehnutel,nosti a katustľtilne územia
evidované v katastľi, Pozemlql sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do
zobrazovacej ľoviny a označujú sa paľcelnými číslami a spravidla zna.čkami druhov
pozemkov.

Podľa s 7 tohto zákona kataster obsahujetieto údaje:
a) geometrické uľčenie a polohové určenie nehnutelhostí a katastrálnych území,
b) Daľcelné čísla, údaie o paľceldch ľegistľa ,,C" evidovaných na katastľlúlnei ruape' údaje o
parcelách ľegistra ,,E" evidovaných na mape uľčeného operátu, druhy a výmery pozeĺnkov,
súpisné čísla stavieb, údaje o pľíslušnosti pozentkov k zastuvunému územtu obce,2) údaje o
druhoch chránených nehnutelhostí, o cene nehnutelhosti a údaje o využívaní nehnutelhostĺ,
vybrané údaje na začlenenie pozemkov do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo do
lesného pôdneho fondu, údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, vybrane údaje
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na tvorbu a ochranu životného prostredia a vybrané údaje pľe iné infoľmačne systémy

o nehnuteľnostiach,

Podl'a ust. $ 39a ods.l tohto zákona ľozhodnutím o umiestnení stavby sa uľčuie
stavebnÝ pozeľnok. umiestňuje sa stavba na ňom, uľčujú sa podmienky na umiestnenie

't""by' "'č"J,t 
." poziadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti ľozhodnutia.

Sŕutočnósť, Žá zákonodarca v tomto ustanovení v súvislosti s umiestnením stavby použil
jednotné číslo ,,stavebný pozemok" automaticky neznamená, že stavebným pozemkom sa

iozumie jeden pozemok. Uvedené možno vyvodiť z ust. $ 3 ods.1 písm.ď a aj z ust.$ 4 ods.4

písm.c/ whl'č.453/2000 Z'z., podľa ktoýh v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v
iozhodnutí o umiestnení stavby musia bý uvedené dľuhy- e--paľcelné čísla pozeľnkov

nodlta netrnutel'ĺrostí. mä ktoľÝch sa ĺmet rĺzemmého utia
uľľrĺestňnrie. Pod druhom a parcelným číslom pozemkov podľa katastra nehnuteľností sa na

účely konaní podľa stavebného zikona rozumejú pozemky registra ,,C KNoo evidované na

katastrálnej mape a nie pozemky ľegistľa''E KNo'evidované na mape určeného operátu.

Stavebný úľad nepochybil, keď vo výokovej časti pľeskúrnavanélro rozhodnuti a oznaÓil

ako stavebné pozemky, pozemky ľegistľa ',C 
KNo'tj.pozemky evidované na ktastľálnej mape.

ov Ž1lĺna na druhej strane musel prisvedčiť odvolacej argumentácii splnomocnenej

zástupkyne odvolateľky, Že vyroková časť nezodpovedá poŽiadavke ust.$ 47 ods.2 správneho

poriadku vspojení sust.$ 39a ods.l stavebného zákona aust.$ 4 ods.4 písm.ď
vyhl.č:.45312000 Zb.

Podľa $ 47 ods.2 správneho poriadku výľok obsahuje rozhodnutie vo veci

s uvedením ustanovenia prdvneho pľedpisu, podľa ktoľého ľozhodlo. Podľa ods.5 v

pkr^-* ,,yhrt"vení rozhodnutia sa uvedie aj orgán' Hoý rozhodnutie vydal, dátum_vydania 
ľozhodnutia, n1eno a pľiezvisko fyzickej osoby a ndzov pľóvniclcei osobv.

Ŕozhoúlutie ntusí nlať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie
oprávnenej osoby. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elelctronickej podobe podl'a osobitného

pľedpisu ó elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú pečiatku a podpis,
^ale je správnym oľgánom autorizovallé podľa osobitného predpisu o elelctronickej podobe

výkonu verejnej moci. osobitné pľóvne predpisv môžu ustanovit' ďalšie nóIežitosti

rozkodttutia.

Podl'a s 39a stavebného zákona
- ods.] noznoamĺm o umtesnenĺ stavty s

stavba na ňom, uľčuiú sa pod,mienlcv na umiestnenie stavbv, uľčuiú sa požiad.avkv

ii iiiii i ovei dokumentúcie a čas ptatnosti ľozhodnufu. Umiestnenie stavby

sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.
- ods.2 V podmienkach na umiestnenie stavby sa uľčia požiadavlĺy

a) na ochľanu príľody a lĺrajiny a na zabezpečenie staľostlivosti o životné prostredie,

b) na zabezpóčenie súladu urbanistického riešenia a architehonického ľiešenia stavby s

okoliým životným prostredím' naimii na výškové a polohové umiestnenie stavbv vľátane

odstuĺov od hraníc oozemku a od susednúch stavieb, na výšku stavbv. pľístup a užívanie

stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete

technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a
nezastavanej plochy zo stavebného pozenlku vrátane požiadaviek na úpľavu jeho

nezastavaných plôch,
c) vyplývajúce z chľánených častí lĺľajiny alebo z ich blízkosti,
d) vyplývajúce zo stanovíslc dotknuých oľgánov.
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Podl'a $ 4 ods.l vyhl.č.453/2000 Z'z., lrtoľou sa vylconávajú nielctoré ustanovenia
stavebného /obsah úzeruného ľozhodnutia k s 39 zálcona/ územne rozhodnutie obsahuje
o lrľem vš eo b ecný ch nál ežit o stí| 

0 
)

a) meno, nľiezvisko (ndzovĺ a adresu (sídla| navľhavateľa a ostatných účastníkov kollania,
b) dľuh, účel a stľučný opis predmetu územného ,ozkodnatin,
c) dľuhý a Daľcelné čísla pozemkov ĺodl'a katastra neknwtel'ĺtostí, na ktortcle sa pľedĺnet
územného rozhodnutia wmiestňwie: ak ide o pľípady ,vednrĺé, 5 36 ods4 7,ilrr*o, p^tnčí
opis územia,
d) ppdmtenblodl'a dľuhu úzenmého roz,hodnutia ustanwené ú 39 až 39d zókona.
e) ďalšie podmienlE, ktoými sa zabezpečí ochľani ,nrnioýrh z,úriuro, , próvona
chľánenýclt záujruav účastníkov konania,
fl rozhodltutie o ndnietlĺach účastníkov lronania,
g) dobu platnosti ľozhodnutia.

Správny poriadok v $ 47 ods.2 ustanovuje obsahové náležitosti vyroku ľozhodnutia.
Taxatírme je ním zakotvená povinnosť spľávnemu orgánu avádzať správrre ustanovenia
právnych predpisov, podľa ktorých sa rozhodlo. To znamená ustanoven1e, písmeno, odsek,
podľa ktoých sa priamo zakladá konkľétne právo alebo ukladá korrkrétria povinrrosť'
V zmysle ust.$ 47 je povirľrý v rozhodnutí v prípad'e právnickej osoby uviesť názov, síd1o
a identiÍikačné číslo, ktore jej bolo v obchodnorn ľegistľi pridelené.

Stavebný zákon v ust.$ 39a primerane v spojení s ust.$ 4 ods.l vyhl.Ó.453l2OO1 Z.z.
ukladá stavebnému úľadu vo vyrokovej časti v podĺnienkach pľe umiestnenie stavby a pre
ďalší stupeň projektovej dokumentácie : oznaóiť stavebný pozemok /parcelrrými číslámi
pozemkov ,,C KNo7, uľčiť podmienky pre umiestnenie stavbý najmä pre jej výškové a
polohové umiestnenie vrátane jej odstupov od hľaníc susedného pozemku á óa suseanyctr
stavieb, podmienky vyplyvajúce zo stanovísk, dobu platnosti rozhodnutia a musí obsahovaĺ aj
ľozhodnutie o námietkach uplatnených účastníkmi konania.

oU ŽíIina po oboznámení sa s vyľokovou časťou preskúmavaného ľozhodnutia dospel
k záveru, Že táto nezodpove dala požiadavkám upravujúcich obsahové náležitosti rozhodnutia
o umiestnení stavby.

Stavebnýúľad vo vyrokovej časti nielenže neúplne označil osobu navrhovateľa, nespľávne
resp. neúplne uviedol ustanovenie pľávneho predpisu, podl'a ktorého sa ľozhodlo o umiéstnení
stavby /$ 39 stavebného zákoĺal, ako stavebný pozemok nesprávne a v ľozpore s právnym
stavom evidovanýn katastrálnym uradom označil aj pozemok parc.č.7668l2 pre účeiy nájmu
odčlenenom geometrickým plánom č.I4l2017 zpozenlku parc.č'7668 C KN, neurčil
podmienky pre umiestnenie telekomunikačnej stavby /telekomunikačný stožiaľ s betónovou
zžl<Ladňoú, do vyľokovej časti nadbýočne uvádzaltie dotknuté orgány á ich vyjadľenia, ktoľé
neobsahovali žiadne požiadavky a naopak dotknuté orgäĺy,ktoré si póziaoavty uplatni1i, tieto
do vroku neuviedol vôbec, údaj o dobe platnosti uviedol iz v záveie odôvodnenia
ľozhodnutia aĺqmä navľhovanú telekomunikačnú stavbu nesprávne v ňom označil ako
stavbu líníovu. Ďalej vyľokovú č,asť zaťažil údajmi, ktoľé do vyrokovej časti nepatľia
napr.údajmi o zrušujúcom odvolacom rozhodnutí, odôvodnením zamietnutia námietok á pod.
v dôsledku čoho vyroková časť ľozhodnutia sa stala neztozumitelhou a zmätočnou'

Podl'a ust.$ 59 ods'2 správneho poriadku al< sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Zmernĺ rozhodnutie je
odvolací orgálr oprávnený vykonať vtedy, ak prvostupňový správny orgán nesprávne použit
hmotnopľávny pľedpis, keď svoje rozhodnutie oprel a nedoštatočne ňteny s_kutkový stav
alebo oprel o nesprávne zhodnotenie podkladov a pod.
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Pľetože výľoková časť nezodpovedala požiadavke zákonnosti najrnä podľa ust.$ 39a ods.1
stavebného zákona, oU Žilina vsúlade sjeho pľávomocou mu zveľenou vust.$ 59 ods.2
spľávneho poľiadku nahľadil túto v celonr ľozsahu vo svojom odvolacom ľozhodnutí
výľokovou časťou novou.

Podľa $ 46 správneho poriad.ku ľozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnýrni
právnymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to prístišný, musí vychádzať zo spol'ahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovat'predpísané náležttosti.

Podľa $ 59 ods.3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší avec vráti
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejedianie arozhodnutie, pokiaľ je to
vhodnejšie najrnĺi z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnostt, spróvny orgán je próvnyĺn
náz or om o dv o l ac i eho oľ gánu v i az aný.

oU Ž1|ina ako odvolací spľávny oľgán po posúdení návrhu na umiestnenie
telekomunikačnej stavby /siete/ a podkladov pľe iozhôdnuti e z hľadísk uvedených v
ustanoveniach $ 37 a násl. stavebného zákona v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona
č"351l20II Z.z- o elektľonických komunikáciaôh- a prĺslušn;1mi vykonávacími pľedpismi
k stavebnemu zákonu dospel k záveľu, Že aj keď postup stavebného úradu preď vydaním
preskúmavaného ľozhodnutia zodpovedal požiadavke zákónnosti pri ľešpektování záväzných
pokynov určených oU Žiuna vjeho zľušujúcom odvolacom rozhoánutí, nakoľko však
qiroková časť preskúmavaného ľozhodnutia z hľadiska konštitutívnych účinkov nespĺňa1a
poŽiadavku zrozumiteľnosti a nešlo o takú vadu, ktorú by mohol prvostupňový správny organ
odstrániť jeho opravou, ov Žllina vsúlade sjeho právomocou mu zver"nóu vust.$ 59
ods.2 správneho poľiadku pľeskúrnavané rozhodnutie zmenil tak, žejeho výrokovú časť
v celom rozsahu nahĺadil výrokovou časťou novou.

Poučenie:
Froti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podľa $ 59 ods.4 správneho poľiadku nemožno

ďalej odvolať. R.ozhodnutie je moŽné preskúmať súdom p"oľu pľíslusn;;ch ustanovení
Správneho súdneho poriadku.

,:: n.ĺ.' ,i

p "Ivama Žuľeková
,úca odboru

,\J

Rozhodnutie sa doľučí :

l- Slovak Telekom a.s., IČo : 35163 469, Bajkalská 28, 8I1 62 Bratislava zast.
TELECOMPROJECT a.s., IČo :35 134191, Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava

2. spis
Na vedomie : obec Klokočov-staľosta s vrátením spisu

JUDľ.Jana Harruláková, AK Raková č.702,023 5I
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Vlastníkom pozemkov paľc.č.7668,7681121 a 768111 C KN /pozemky paľc.č.31781,
31782,3I'I84 a 31785 E KN/ pod navrhovanou stavbou a vlastníkom susedných pozemkov
parc.č.7667,7662/I a 2 a766Il2 C KN sa toto rozhodnutie oznamuje veľejnou vyhláškou
v zmysle ust. $ 42 ods.2 stavebného zákoĺa v spojení s ust. 26 ods.2 správneho poriadku
vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli oĺJ Žílína ajeho intemeiovom portáli ana
úľadnej tabuli obce Klokočov. Posledný deň tejto lehoty ié dnom jeho doručenia. obec
Klokočov bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia ov Žilna
jeho vrátením.

Vyvesené dňa í'+ bĺq
Pečiatka a podpis osoby,
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

Zvesené dňa


