
Mesto Rajec 
SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok 

Námestie SNP 2 / 2 , 0 1 5 01 Rajec 
č.j. 01/4051/202l/UR/42-Ďu dňa 30.12.2021 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTIE 

Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovák Telekom a.s., 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
IČO : 35763469 

v zastúpení: Lukromtel s.r.o., 
Československej armády 198/31 
967 01 Kremnica 
IČO : 36057258 

Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby : 

ZS a RR bod Rajec II ZA-RJC, 
elektrická prípojka NN 

v katastrálnom území : Rajec 

na pozemku parcel. číslo : EKN 574/1, 7072 

druh stavby : inžinierska stavba 

Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona č. 608/2003 Z.z. 
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona 
č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) a podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s §40 ods.3 posúdil žiadosť o zmenu termínu 
platnosti rozhodnutia na umiestnenie inžinierskej stavby povolenej rozhodnutím o umiestnení 
stavby vydaným Mestom Rajec dňa 10.08.2018 pod číslom 01/1716/2018/UR/16-Ďu, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2018 pre žiadateľa Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava a rozhodol takto : 
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p o v o ľ u j e 

predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 
do 31.12.2023 

Ostatné podmienky Rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Rajec pod č. 
01/1716/2018/UR/Jó-Ďu zo dňa 10.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2018 
ostávajú bez zmeny. 

V konaní nebola k povoľovanej stavbe podaná žiadna pripomienka ani námietka. 

Odôvodnenie 

Stavebný úrad Mesto Rajec prijal podanú žiadosť žiadateľom Slovák Telekom a.s., Bajkalská 
28, 817 62 Bratislava v zastúpení Lukromtel s.r.o., Československej armády 198/31, 967 01 
Kremnica o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá bola povolená Mestom 
Rajec pod č. 01/1716/2018/UR/16-Ďu zo dňa 10.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
17.09.2018. 

Navrhovateľom podaná žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia bola podaná včas, 
teda v lehote platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. Žiadosť o predĺženie platnosti predmetného 
územného rozhodnutia odôvodnil navrhovateľ nasledovne : vzhľadom k mimoriadnej pandemickej 
situácii nebolo možné počas platnosti územného rozhodnutia získať všetky potrebné povolenia pre 
realizáciu stavby. 

Stavebný úrad Mesto Rajec predloženú žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení 
stavby na stavbu „ZS a RR bod Rajec II ZA-RJC, elektrická prípojka NN" preskúmal podľa §37 a 
§38 zákona č. 50/1976 Zb. 

Po preskúmaní podania Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad dňa 05.10.2021 
oznámil začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho 
jednania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, že 
svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude 
prihliadnuté ani v ďalšom konaní. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote 
neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasia. 
Oznámenie bolo doručované aj verejnou vyhláškou podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona. 

Stavebný úrad Mesto Rajec ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad po posúdení 
žiadosti navrhovateľa, výsledku konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 
vydaného na predmetnú stavbu nezistil také dôvody, ktoré by bránili vyhoveniu žiadosti 
navrhovateľa a preto v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona žiadosti navrhovateľa 
vyhovel. 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 ods. 2 stavebného zákona. Toto 
rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. 

Podľa §53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať 
odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec - Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

Poučenie 

Ih£. Milan Lipka 
primátor mesta Rajec 

Vyvesené dňa Zvesené dňa. 

Podpis, pečiatka Podpis, pečiatka 
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Doručí sa : 
- Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- Lukromtel s.r.o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica 
- Okresný úrad Žilina, odpadové hospodárstvo, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
- Okresný úrad Žilina, OPAK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
- Okresný úrad Žilina, ŠVS, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
- Okresný úrad Žilina, ovzdušie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
- Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina 
- Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
- MDVSR, útvar oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina 
- OR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1,010 01 Žilina 
- Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina 
- Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 
- 0 2 Slovakia s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica 
- Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
- MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
- MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, 974 86 B. Bystrica 
- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina 
- SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
- SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina 
- Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina 
- Mesto Rajec - verejná vyhláška 
- Spis 


