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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby

Navrhovateľ: AIRNET, s.r.o., Siladice 240,920 52 Siladice, IČO: 44 996 420
zastúpený: Ing. Matúšom LíŠkom, Bajkalská 45G, 821 01 Bratislava IČO: 47 930 136

podal dňa 07.07.2021 návrh vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Technická 
infraštruktúra obce Miloslavov, lokalita Alžbetin Dvor - rozvody optiky“ na pozemku 
pare. č. 480/700 katastrálne územie Miloslavov.

Stavba má charakter výstavby verejnej elektronickej komunikačnej siete.
Účelom líniovej stavby prípojky optického kábla je vybudovanie telekomunikačnej optickej 
prípojky pre novú rozvojovú lokalitu RZ9 pre výstavbu RD v Miloslavove - Alžbetin Dvor.

4.1. Prípojka slaboprúdu.
Bod napojenia bude na existujúcom stĺpe Telecomu. Z bodu napojenia bude vyvedená 2x 
chránička HDPE 12/8 + kábel MK-DX18 verzia: IT x 4F do hlavného optického boxu HOB1. 
HOB1 bude stojanový rozvádzač typ: PTIX Rozvádzač 18U, 19", IP54, 610x610mm osadený 
pri rozvádzači prečerpávacej stanice RE PČ.

4.2. Zemné práce.
Pri realizácii budú realizované výkopové práce cez terén podlá STN 33 2000-5-52 v celkovej 
dĺžke výkopu cca 2500m. Výkop bude vedený pod chodníkom. V zemi bude kábel vedený v 
ryhe 350x400mm resp. 350x1000mm. Kábel bude uložený v chodníku v hĺbke 350mm (pod 
cestou lOOOmm) v pieskovom lôžku hrúbky lOOmm, Proti poškodeniu budú chránené vhodným 
zákrytom (alt. môže byť uložený v chráničke) a cca 300 mm pod povrchom budú označené 
červenou výstražnou PVC fóliou. Pri križovaní kábla s inžinierskymi sieťami, ako aj pri 
prechode pod betónovými plochami (cestami) bude použitá chránička Kopoflex 090.
V zmysle vyhlášky MPSVR Č. 147/2013 Zb. pred začatím výkopových prác treba požiadať 
správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov v 
záujmovom území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.
Celková dĺžka samotnej projektovanej trasy optickej prípojky :

2 500 m

4.3. Dátové rozvody.
Z hlavného optického boxu HOB1 budú vedené chráničky HDPE 12/8 + optické káble MK- 
DX18 verzia: IT x 4F do jednotlivých optických boxov OBx. Optické boxy budú osadené 
podľa výkresu situácie R1445-001. Optický box OBx bude stípikový rozvádzač Mantar SRZ- 
1, Stípikový FTTx rozvádzač, 15F, 15x SC simplex.
Z rozvádzača HOB1 budú vyvedené káble :

18x HDPE 12/8 + MK-DX18 verzia: IT x4F pre napojenie optických boxov OB1-
OB18



9x HDPE 12/8 + MK-DX18 verzia: IT x 4F ako rezerva pre potencionálne rozšírenie 
lokality, ukončené s rezervou 20m
Z OBx budú vyvedené chráníčky HDPE 12/8 + optické káble MK-DX18 verzia: IT x 4F 
vedené do bytových jednotiek jednotlivých domov. Chráničky s káblami budú ukončené pri 
hranici pozemkov s rezervou 20m.

Umiestnenie optickej prípojky sa navrhuje takto:
(všetky pozemky sú v k. ú. Miloslavov):

podľa priloženej situácie stavby v M 1 : 400
na stĺpe na pozemku pare. č. 480/542

Projektovú dokumentáciu pripravil: EDECON, s.r.o., Ing. Milan Chorvatovič, Ul. 9. mája 11, 
917 02 Trnava, číslo osvedčenia 5067*14, odbor: technické, technologické a energetické 
vybavenie stavieb

Stavba sa bude realizovať dodávateľsky, dodávateľ sa určí vo výberovom konaní.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. Nakoľko je pre územie spracovaná 
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej je možné návrh na vydáme územného 
rozhodnutia posúdiť, stavebný úrad podľa § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho 
konania a miestneho zisťovania.

Plošné, kapacitné bilancie a koncepcia navrhovanej stavby sú v súlade s regulatívmi 
územného plánu. Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa 
neprihliadne, stavebný úrad v rámci snahy o hospodárne konanie upúšťa od ústneho 
konania.

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.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v stránkové dni počas 
stránkových dní v pondelok a v stredu od 8.00 - 16.45 hod., s obednou prestávkou od 12.00 - 
13.00.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca overenú plnú 
moc na predmet konania s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 (pý 
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Milan Baďanský

starosta obccJ
IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182

Verejná vyhláška

Toto oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby sa v zmysle 
§36 ods.4 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a vyvesí sa 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Miloslavov. Súčasne sa zverejní na webovom sídle obce 
Miloslavov podľa § 26 ods. 2 zákona č. 711967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.



Potvrdenie oznámenia konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou:

Oznámenie bolo vyvesené dňa :
Pečiatka, podpis

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 
900 42 Miloslavov

IČO: 00 304 948 DIČ: 20206621

Oznámenie bolo zvesené dňa :
Pečiatka, podpis

Oznámenie sa doručí:
AIRNET, s.r.o., Siladice 240, 920 52 Siladice, IČO: 44 996 420 (stavebník)
Ing. Matúš Líška, Bajkalská 45G, 821 01 Bratislava IČO: 47 930 136 (splnomocnenec)
EDECON, s.r.o., Ing. Milan Chorvatovič, Ul. 9. mája 11, 917 02 Trnava, IČO: 44 321 503 

(projektant)
Vlastníci pozemku:
Miloslavova alej, s.r.o., Ulica Svornosti 42, Bratislava, PSČ 821 06
Omega Partners, s.r.o., Popradská 34, Bratislava, PSČ 821 06
Green Tree 2, s.r.o., Strojárenská 1C, Trnava, PSČ 917 02
Green Tree 1, s.r.o., Strojárenská 1C, Trnava, PSČ 917 02
Forest partners, s.r.o., Popradská 34, Bratislava, PSČ 821 06
NOKO Finance, s.r.o., Popradská 34, Bratislava, PSČ 821 06
Omega Properties, s.r.o., Popradská 34, Bratislava, PSČ 821 06

- Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám - všetkým účastníkom podľa § 36 
ods. 4 stavebného zákona, ktorých vlastnícke a iné práva môžu byť umiestnením líniovej 
stavby priamo dotknuté

Dotknuté orgány:
Okresný úrad Senec - odbor ŽP, IČO: 00151866
Okresný úrad Senec - odbor KR , Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO: 00151866
Okresný úrad Senec - odbor CDaPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO: 00151866
Okresný úrad Senec - pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21,903 01 Senec, IČO: 

00151866
BVS,a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, 811 46 Bratislava 1, IČO: 36361518
SPP-distribúcia,a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
HYDROMELIORÁCIE,š.p„ Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839



Schém
a optických rozvodov


