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NÁMESTOVO 
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO 

Spisové číslo  0646/2022         v Námestove 22.06.2022 

Verejná vyhláška 

Dotknutým orgánom štátnej správy 

a účastníkom konania formou 

verejnej vyhlášky 

VEC Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného 

zákona, a pozvanie k ústnemu konaniu. 

Navrhovateľ 

Orange Slovensko, a.s. 

Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35 697 270, v zastúpení MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., 

Letná 9, 921 01 Piešťany, IČO: 36 230 537, podal dňa 17.01.2022, návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení 

stavby 

Telekom_NAME_Nam_A_Bernolaka_4 

na pozemku parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti KN–C – líniová stavba 

telekomunikačnej siete v katastrálnom území Námestovo. Uvedeným dňom bolo začaté 

územné konanie. 

Mesto Námestovo v zastúpení primátorom Milanom Hubíkom, ako príslušný stavebný úrad 

v zmysle § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 o presune niektorých kompetencií z orgánov 

štátnej správy na obce a samosprávne kraje a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon), v súlade s 

ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom 

štátnej správy a účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a súčasne nariaďuje na 

prerokovanie návrhu ústne pojednávanie a šetrenie na mieste na deň: 

27. júla 2022 (streda) o 0930 hodine 

so stretnutím účastníkov konania v zasadačke mestského úradu. 

Opis stavby – Cieľom navrhovanej investície v intraviláne obce Námestovo je vybudovanie 

trasy HDPE trubiek, ktoré sprostredkujú rozšírenie existujúcich trás optického kábla pre 

napojenie objektu Telekomu verejnou komunikačnou sieťou (VTS) ORANGE Slovensko a.s. 

za účelom poskytnutí širokopásmových (broadband), vysokorýchlostných služieb 

elektronických komunikácií verejnosti v danom území. 

Trasa bude vychádzať z existujúcej trasy verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE 

Slovensko a.s. Od existujúcej trasy ul. Slnečná bude vedená v zelenom páse pri chodníku u 

základnej školy a pokračuje pozdĺž nespevneného chodníku k ul. Mlynská, ktorú prekrižuje. 
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Ďalej trasa pokračuje v zelenom páse pozdĺž chodníka, prekrižuje zatrubnený potok Klinec, ul. 

Štefánikova, Hattalova. Odtiaľ povedie v zelenom páse pozdĺž chodníka ul. Hattalova, 

prekrižuje ul. Cyrila a Metoda, vjazd na parkovisko, miestnu komunikáciu na Nám A. 

Bernoláka a príde k objektu Telekomu umiestnenému v budove Slovenskej Pošty Nám A. 

Bernoláka 4, kde bude trasa ukončená. 

Trasa bude pretlakom križovať miestne komunikácie, parkoviská, vjazdy a chodníky. 

 Bude prevedený výkop v dĺžke cca 1050m ku napojovanému objektu, kde bude optický 

kábel ukončený. V trase bude pripojená taktiež existujúca stanica Orange 1955BB Makyta. 

Navrhovateľ a investor opierajú svoj návrh trasy o § 66 zákona o elektronických komunikáciách 

číslo 351/2011 Z.z., kedy je možné v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme 

zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. 

Do podkladov pre rozhodnutie môžu účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie 

územného konania, nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade 

v Námestove, II. poschodie číslo dverí 51 v úradných hodinách (pondelok – štvrtok 800 – 1030 

a 1130 – 1500, v piatok do 1330), a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom 

pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej 

vyhlášky, ak bolo konanie oznámené formou verejnej vyhlášky. 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 

pripomienky a námietky účastníci územného konania.  

Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho 

žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.  

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej 

alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z 

hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 

prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 

moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

 

 

 

 

 

 

Milan Hubík 
primátor mesta 
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Doručí sa: 

1. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom 

2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, 

môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou. 

Na vedomie: 

3. Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Žilina 

4. MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany – projekt 

5. Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 

6. Slovak Telekom Bratislava 

7. DSiDATA, s.r.o., Námestovo 

8. OÚ Námestovo – ŽP 

9. OÚ Námestovo – OKR 

10. SPP–D, Bratislava 

11. OVS a.s., D. Kubín 

12. SSD, Žilina 

13. Energotel Bratislava  

14. SVP, Piešťany 

15. MV SR – ÚVHR Žilina 

ku spisu 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doručuje v zmysle § 42 ods. 2 

stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá musí byt‘ vyvesená po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli a webovom sídle mesta Námestovo. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto 

Námestovo bezodkladne oznámia skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia Stavebnému 

úradu mesta Námestovo. 

 

Vyvesené dňa:     Sňaté dňa 

 

 

 

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby, 

ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.         


