
OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

Vaša žiadosť zo dňa 
21.07,2021

Naše číslo 
SU-5027-843 8/2021 /Me

Vybavuje / linka 
Ing. Meršaková 

danica.meľsakova@miloslavov.sk

V Miloslavove
06.09.2021

Vec : Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestení líniovej stavby, 
upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa podľa § 117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe 

návrhu zo dna 21.07.2021 navrhovateľa : Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v 
zastúpení firmou Nevitel, a. s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826 na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „SC_KBV a IB V Miloslavov_A.Dvor RZ10“
na pozemkoch pare. č. 436/1,2, 480/82,-83,-283,-466,-819,-884,-902,-903,-904,-905,-907,-908,-909,- 
933,-952,-956,-957,-958,-983,-988,521/2,-10,-47,-48,-90,-104 podľa CKN k. ú. Miloslavov, tunajší 
stavebný úrad podľa § 36 ods.l,4 stavebného zákona a § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie územného konania 
verejnou vyhláškou

dotknutým orgánom a všetkým známym a neznámym účastníkom územného konania.

Názov stavby: „SC KBV a IBV MiIoslavov_A.Dvor RZ10“

Umiestnenie stavby: Miloslavov - miestna Časť Miloslava RZ 11,
parcely 436/1,2, 480/82,-83,-283,-466,-819,-884,-902,-903,-904,-905,-907,-908,- 
909,-933,-952,-956,-957,-958,-983,-988,521/2,-10,-47,-48,-90,-104 podľa CKN a 
k. ú. Miloslavov

Druh stavby: inžinierska líniová stavba

Popis a umiestnenie stavby:

Účelom líniovej stavby je vybudovanie novej optickej prístupovej siete v Štandarde FTTH výstavbou 
mikrotrubičkového systému v obci Miloslavov, investorom a telekomunikačným operátorom - 
spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.. Investícia spočíva vo vybudovaní novej optickej zemnej siete a 
optických zemných prípojok do rodinných domov a všetkých objektov občianskej vybavenosti.
Napojovacím bodom novej siete bude existujúci rozvádzač PODB :MIOV:ALDO: 56 8, ktorý bol 
postavený v rámci stavby INSFTTII_SC_Alžbetin Dvor. Z tohto rozvádzača bola položená multirúra 
DB 4x12, na ktorú sa napojí nová multirúra DB 4x12, pre primáme pripojenie nového rozvádzača PODB 
na parcele č. 480/947. Z tohto nového PODB bude možné pripojiť všetky objekty v danej lokalite.
Vo výkresovej dokumentácii je znázornený existujúci stav - modrou farbou a projektovaná trasa výkopov 
- červenou farbou.

Dĺžka využitia existujúcej trasy - 82 m
Dĺžka projektovaných výkopov - 2257 m
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Pre výstavbu navrhovaných telekomunikačných trás budú použité multirúry - trubičky o priemere 7/4mm 
(sekundárna časť siete). Multirúry budú uloženú v káblových ryhách v zemi podľa nižšie uvedenej 
tabuľky rozmerov výkopov. Optické vláknové zväzky budú zafúknuté do trubičiek priemeru 7/4mm.
Ukončenie optických prípojok vyžaduje umiestnenie stípikových optických krabie rozmerov 120xl2x7cm 
(vxšxh), vo väčšom prípade pre každé 4 domy (označené ako ZB), umiestnených pri oplotení rodinných 
domov, resp. pri verejne prístupnom mieste v blízkosti fasády bez oplotenia.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. Nakoľko je pre územie spracovaná 
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej je možné návrh na vydanie územného rozhodnutia 
posúdiť, stavebný úrad podľa § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania. Účastníci 
konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

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.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní po vydaní územného 
rozhodnutia sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (v zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona).

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade 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

IČO: G0 304 y DiČ: 2020662182

Milan B a ď a n s k 
starosta obce

Príloha: mapa širších vzťahov vedenia líniovej stavby v M 1:10 000

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 na úradnej tabuli Obce 
Miloslavov a na webovom sídle obce Miloslavov podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

- 8. SEP 2021
Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
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Ober i: /
ié námestie 181/1

900 42 Miloslavov
IČO: 00 304 948 DIČ: 202066218j^^T 

odtlačok úradnej pečiatky a podf^^^ 
oprávnenej osoby vyhlášku zverejilr

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania :
1. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
2. Nevitel, a. s., Kračanská cesta 40, 92901 Dunajská Streda
3. Obec Miloslavov, Radničné nám. 1, 900 42 Miloslavov
4. Ing. Silvia Kolesová, Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda

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 a organizácie :
1. Okresný úrad Senec - odbor ŽP, úsek OPaK, Hurbanova 21, 903 01 Senec
2. Okresný úrad Senec - odbor ŽP, úsek OH, Hurbanova 21,903 01 Senec
3. Okresný úrad Senec - odbor KR, Hurbanova 21, 903 01 Senec
4. Okresný úrad Senec - odbor CDaPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec
5. Okresný úrad Senec - odbor ŽP, Štátna vodná správa, Hurbanova 21, 903 01 Senec
6. Okresný úrad Senec - pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
7. BVS,a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
8. Západoslovenská distribučná,a. s., Čulenova 6, 811 46 Bratislava 1
9. SPP-distribúcia,a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 11 Pezinok
12. Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
14. Progres-TS, s .r. o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava
15. Regionálne cesty Bratislava, a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
16. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec
17. Úrad bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
18. MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika, Nám. Slobody 6, 

810 05 Bratislava
19. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava

Stavebný úrad - spis
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