
OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA odbor výstavby a bytovej politiky

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

OU-NR-OVBP2-2021 /03 5844-003 v Nitre dňa 19.11.2021

Vec: Zastavenie konania z dôvodu späťvzatia odvolania

R O Z H O D N U T I E

V e r e j n á  v y h l á š k a

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán podľa ust. § 
58 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) a ust. § 118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),

za s t a v u j e

podľa ust. § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku konanie o odvolaní proti rozhodnutiu mesta 
Topoľčany č. 2020/Výst.6333-K-009 zo dňa 02.07.2021 z dôvodu, že spoločnosť Slovák 
Telekom, a.s, IČO: 35 763 469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zast. spoločnosťou 
elkatel s.r.o., IČO: 52 114 716, so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové 
Mesto, vzala svoje odvolanie zo dňa 21.07.2021 späť.

O d ô v o d n e n i e

Mesto Topoľčany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, (ďalej len „stavebný úrad“), 
rozhodnutím č. Topoľčany č. 2020/Výst.6333-K-009 zo dňa 02.07.2021 podľa ust. § 39a 
stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku umiestnilo líniovú telekomunikačnú 
stavbu „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemecky“, na 
pozemkoch v k. ú. Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemecky, Tvrdomestice, Norovce, 
Šišov, Chudá Lehota, okres Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, kraj Nitriansky a Trenčiansky, 
tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedeného 
rozhodnutia. Predmetné rozhodnutie bolo všetkým účastníkom konania (známym aj neznámym) 
doručované formou verejnej vyhlášky a na úradnej tabuli mesta Topoľčany bolo zverejnené v 
dňoch od 06.07.2021 do 22.07.2021.

Proti cit. rozhodnutiu sa v zákonnej 15-dňovej lehote listom zo dňa 21.07.2021, doručeným 
stavebnému úradu dňa 22.07.2021, odvolala spoločnosť Slovák Telekom, a.s, IČO: 35 763 469, 
so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zast. spoločnosťou elkatel s.r.o., IČO: 52 114 716, 
so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, (ďalej len „odvolateľ“).
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Vzhľadom na skutočnosť, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol podľa ust. § 57 ods. 1 
správneho poriadku, predložil ho spolu so spisovým materiálom Okresnému úradu Nitra, odboru 
výstavby bytovej politiky, (ďalej len odvolací orgán“), v súlade s ust. § 57 ods. 2 správneho 
poriadku listom č. 2020/Výst.6333-K-011 zo dňa 16.09.2021 na odvolacie konanie (doručené 
dňa 20.09.2021).

Dňa 15.11.2021 bolo odvolaciemu orgánu elektronicky doručené podanie odvolateľa označené 
ako „Stiahnutie odvolania OU-NR-OVBP2-2021/035844‘‘, ktorým odvolateľ vzal svoje 
odvolanie zo dňa 21.07.2021 v celom rozsahu späť.

Podľa § 54 ods. 4 správneho poriadku, účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa 
o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť. nemôže sa znova odvolať.

Odvolací orgán konštatuje, že odvolateľ využil svoje dispozičné právo a vzal svoje odvolanie 
proti napadnutému rozhodnutiu stavebného úradu späť v čase, keď o ňom nebolo ešte 
rozhodnuté v odvolacom konaní.

Podľa § 30 ods.l písm. b) správneho poriadku, správny orgán konanie zastaví, ak účastník 
konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania 
alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže 
začať správny orgán.

Podľa § 60a správneho poriadku, ustanovenia prvej až tretej časti sa primerane vzťahujú aj na 
konanie o odvolaní.

Na základe uvedeného odvolací orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa ust. § 30 ods. 2 správneho poriadku sa proti rozhodnutiu o zastavení konania vydanému 
podľa § 30 ods. 1 písm. b) nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa 
Správneho súdneho poriadku.

aQ
Ing. Ericly B o r č i n 

vedúci odboru

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Slovák Telekom, a.s, IČO: 35 763 469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zast. 

spoločnosťou elkatel s.r.o., IČO: 52 114 716, so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava - 
mestská časť Nové Mesto

2. všetky známe aj neznáme právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné 
práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane

OU-NR-OVBP2-2021/035844-003 Strana 2 z 3



bytov, ktoré môžu byť rozhodnutím mesta Topoľčany č. 2020/Výst.6333-K-009 zo dňa 
02.07.2021 priamo dotknuté a nachádzajú sa v lokalitách navrhovanej stavby 
definovaných podľa situačného výkresu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia 
mesta Topoľčany č. 2020/Výst.6333-K-009 zo dňa 02.07.2021

1) Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky -  úradná tabuľa (J. Vuruma 1, Nitra)
2) Okresný úrad Nitra -  intemetová stránka www.minv.sk/7okresnv-urad-nitra -  úradná tabuľa
3) mesto Topoľčany -  úradná tabuľa
4) mesto Topoľčany -  intemetová stránka
5) obec Velušovce -  úradná tabuľa
6) obec Velušovce -  intemetová stránka
7) obec Závada -  úradná tabuľa
8) obec Závada -  intemetová stránka
9) obec Podhradie -  úradná tabuľa
10) obec Podhradie -  intemetová stránka
11) obec Prašice -  úradná tabuľa
12) obec Prašice -  intemetová stránka
13) obec Nemecky -  úradná tabuľa
14) obec Nemecky -  intemetová stránka
15) obec Tvrdomestice -  úradná tabuľa
16) obec Tvrdomestice - intemetová stránka
17) obec Norovce -  úradná tabuľa
18) obec Norovce -  intemetová stránka
19) obec Šišov -  úradná tabuľa
20) obec Šišov -  intemetová stránka
21) obec Chudá Lehota -  úradná tabuľa
22) obec Chudá Lehota -  intemetová stránka

Na vedomie:
1. Slovák Telekom, a.s, IČO: 35 763 469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zast. 

spoločnosťou elkatel s.r.o., IČO: 52 114 716, so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava - 
mestská časť Nové Mesto

Toto rozhodnutie sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli (intemetovej stránke) správneho 
orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:..

Zvesené dňa:..................................
pečiatka, podpis
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