
MEsTo šnuoníx
Hlavná 37, 931 01 Šamorín

V Šamoríne,4.5.2017
íslo: 668/201 7-03lSOcU

ROZHODNUTIE
podťa § 42 ods. 2 zákonač.5011976 Zb. o,územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, sídlo Bajkatská 28,817 62 Bratislavao
v zastúpení spoločnosťou Nevitel, a.s., IČO 36 240 826, sídlo Kračanská cesta 40, 929 01
Dunajslcí Streda, podala dňa 6.2.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby ,,FTTH IBV SAMR Šamorín KBV Dunajská" v katastrálnom územi Šamorín
v intraviláne mesta. Uvedeným dňom sazačalo územné konanie.
Začatie konania bolo oznámené dňa 2I.3.20l7 verejnou vyhláškou podťa § 36 ods. 4 stavebného
zákona úěastníkom konania aorganízácíám a dotknutým orgánom štátnej správy vyvesením na
úradnej tabuli mesta Šamodn na dobu 15 dní.
Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán podťa § 27 ods. l zákona SNR č. 36911990 Zb.
o obecnom ziadeni v znení neskorších predpisov, azáxoveň ako príslušný stavebný urad podťa §
117 a § 119 ods. 1 stavebného zákona preskúmalo žiadosť stavebníka a podlia § 37 a 38 stavebného
zákona a § 18 zákonač.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších
predpisov zosúladilo stanoviská dotknulich orgánov štátnej správy. Zo strarry účastníkov konania
námietky neboli vznesené.
Na podklade horeuvedeného mesto Šamodn vydávav zmysle § 39, § 39a, § 42 ods. 2 a § 56 ods. b)
stavebného zákona

verejnou vyhláškou

R_OZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

,,FTTH IBV SAMR Šamorín KBV Dunajská" v katastrálnom území Šamorín
v intraviláne mesta.

Územie stavby je určené trasou kábla na uliciach Bratislavská, Čitistovská, Dunajskáo Škohkáo
Veterná, Hlavná, Gazdovslý rad, Hviezdna, Hlboká. (Pozri priloženú mapku).
Úěelom výstavby je rozšírenie siete FTTH v meste Šamorín. Primárna čaiť siete bude ukončená
v nových PODB. Sekundárna sieť sa bude napájať najmá na bytové domy a polyfunkčné budovy
a v minimálnom množstve na rodinné domy. Zemný výkop povedie prevažne cez nesper.rrené
plochy azeIené pásy, v malej miere v chodníkoch. Križovanie s chodníkmi je pretlakom. Miestne
komunikácie sa podvftajú. Projektovaná trasa nebudel<ňžovať cesty I., II. a III. triedy.
Jednotlivé inžinierske siete sa nebudú prekladať. Krřovanie a súbehy s jestvujúcimi
inžinierskymi sietoami sa lykonajú v zmysle STN 73 6005 (priestorová úprava vedení
technického vybavenia), tiež sa dodržia normou predpísané odstupové vzdialenosti ako
aj ochranné pásma.
po ukončení zemnÝch prác sa vereiné priestranstvo uvedie do p6vodného stavu.
pred realizáciou výkopovÝch prác ie nutné wtyčenie trasv všetkÝch iestvuiúcich podzemnÝch
inžinierskych sietí.



Na realizáciu stavbv sa určuiú tieto podmienky:
- v prípade výrubu drevín vyžiadať osobitn,ý súhlas mesta a nahradiť ich novými, plocha verejného

priestranstva sa znovu zattávni,
- dodržať podmienky určené v jednotliv}ch vyjadreniach dotknutých štátnych orgánov,
- so vzniknutými odpadmi nakladať podťa platných predpisov,
- po dokončení prác stavebník odovzdá tunajšiemu stavebnému úradu porealizaěné zatnerartie

trasy

stanovisk,{ a wiadrenia dotknutych orgánov štátnei spráw:

-

Mesto Samorín ó. 1564l2017ru)VPB, zo dňa 06.04.2afi
Mesto Šamorín v súvislosti s plánovanou qýstavbou optickej prístupovej siete označenej ako
,,INS_FTTH_SAMR_Šamon'n_KBV_Dunajská" investora Slovák Telekom, a.s. v zastúpení
spoločnosťou Nevitel, a.s. dáva súhlas narea\ízáciu investičného zámeru za dodržaní nasledovných
podmienok

l. Mesto Samorín žiada, aby spoloěnosť Slovak Telekom a.s. vdohťadnej dobe vykonala
prieskum o záujem pripojenia vo všetkých lokalitách RD nášho mesta a v závislosti od
toho predložila svoj investičný zétmet aj v lokalitách RD, ktory bude obsahovať
technické riešenie a návrh harmonogr amu realizácie investičn ého zámeru.

2. Spoločnosť Slovák Telekom a.s. časovo a priestorovo zosúladi realizáciu plánovaného
investičného zálmeru so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., ktorá dňa 8.2.2017
oznémila mestu Samorín podobný investičný zétmet a to z dóvodu, aby nedošlo k
opátovnému rozkopaniu verejných priestorov mesta Samodn.

3. V rozšírenom projekte pre UR bude optická sieť v lokalitách RD primárne riešená v
cestnej zeleni pod zemou a tam, kde to priestorové podmienky nedovolia, bude optická
sieť riešená vo vzduchu l^.ýmenou jestwjúcich metalických káblov, pričom budú
vymenené v§etky jestvujúce stlpy vzdušného vedenia na nové, resp. budú využité
jestvujúce stlpy verejného osvetlenia.

4. Vzdušné vedenie tia Gazdovskom rade bude preložené do zeme a v súvislostí s tým,
investor predloží mestu na schválenie časový harmonogram na migráciu vzdušných
vedení do zeme.

5. Časový harmonogram realizácie výstavby bude zosúladený s investičnými zámermi
mesta na opravu a úpravu verejných priestorov, ciest a chodníkov a tiež aj so
spoločnosťou ZSE, ktorá plánuje preloženie svojich vedení do zeme (aby nedošlo k
opátovnému rozkopaniu verejných priestorov).

6. Do qýkopovej jamy bude vo lybratých úsekoch priloženáprázďna HDPE rúra pre mesto
z dóvodu rozšírenia vlastnej optickej siete, ktorou sú prepojené verejné inštitúcie. Po
predložení rozšíreného projektu pre-UR mesto ,rp."rrrí, 2ď v t<toryóh úsekoch žiaďa
príložiť HDPE rúru.

Slovenslý pozemkoqý fond, regionálny odbor - Stanovisko RO č. SPFZl2017l000860 zo dňa
03.0I.2017
Súhlasí s umiestnením telekomunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. na vyššie uvedených
pozemkoch podťa predloženej proj ektovej dokumentác ie za tý chto podmienok:

- stavebník na dotknuý pozemoVy SRT{V najneskór do vydania kolaudaěného rozhodnutia
podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záunamu do katastra nehnuteťností o
vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením k realizácii stavby je potrebný
súhlas prípadného užívateía pozemku SPFAIV, po dokončení stavby bude pozemok
SPFA{V daný do póvodného stavu tak, aby mohol bý vyžívaný na doterajší účel. V
prípade spósobenia škód ich stavebník odstráni na svoje náklady.

- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a
žíadatelom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPFA{V
previesť na žíadatela, zároveřt žiadnym spósobom neobmedzuje SPF v nakladaní s
dotknutým pozemkom SPFAIV.

- všetky náklady, ktoré'žiadateť v súvislosti s územným resp. stavebným konaním vynaloží,
sú jeho vlastnými nákladovými položkami.



Okresný Úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. DS-fiS/P-2016
0187-002 zo dřla 09.12.2016

- ako pdslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podťa § 26 zákona č. I 37l20I0 Z.z. o
ovzduší k vyššie uvedenému podaniu nemú pripomienky

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP_
2017 1002063-002 zo dřra 12.01.2017
Realizácia uvedenej činnosti je z hl'adiska ochrany prírody a krajiny MožNÁ za nasledovných
podmienok:

- v prípade ner,yhnutného qfrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiaďat' súhlas
príslušného orgdnu ochrany púrody - Mesto Šamorín - podťa § 47 ods. 3 zžkona ě.

54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- pri stavebných alebo iných prácach nesmie dójsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nieje

možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce r,ykonáva zabezpečiť úpravu plochy do
póvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu,

- pri výkopových prácach dbať na minimálnu možnú mieru poškodzovania koreňovej sústavy
stromov a kríkov a minimalizovať nutn;ý výrub stromov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-20J
6/018783-02 zo dňa 08.12.2016
Realizácia akcie z hťadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných
podmienok:

- počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. I a § 77 zákona odpadoch
- zaradiť odpady vznikajúce počas qistavby podťa platnej r,yhlášky č. 36512015 Z.z.,lďorou

sa ustanovuje Katalóg odpadov
- odpady sa móžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na zákIade rozhodnutia

orgánu štátnej správy v odpadovom hospodarstve
- ku kolaudačnému konaniužiadame dokumentovať spósob zneškodňovania prípadne využitia

odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-
2016 l0l89 52-002 zo dřta 13.12.2016
Realizácia predmetnej stavby z hťadiska ochrany vodných pomerov je možná za nasledovných
podmienok:

- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce musia bť v súlade s § 31
zákona NR SR ě. 36412004 2. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

- pri realizácíí podzemných vedení dodržať ochranné pásmo jednotliqich inžinierskych
vedení a STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení.

Okresný úrad Dunajslcí Streda, odbor krízového riarienia č. ÓU_DS_OKR-2016/018802-002
zo dňaís.tz.zDts

- s rydanímuzemného rozhodnutia súhlasí
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT-
OCDPK-20 17 l 0129 57, zo dřta 29 .03 .2017

- zemné práce v dotyku s cestou 1163 je potrebné navrhnút' v súlade s STN 73 3050 tak.
abynedóšlo k narušéniu stability telesa Ó..ty,

- trasa bude vedená za cestným telesom, teleso cesty je v prieťahu intravilánom mesta
Šamorín ohraničené 0.5 m za obrubníkom cesty 1/63,

- počas prác musí by,t'rešpektované teleso cesty 1/63, práce žiadame vykonávať v maximálnej
miere z priestoru mimo cestu 1/63,

- počas realízácie stavby nesmie bť premávka na ceste 1163 žiadnym spósobom
obmedzovaná ani ohrozovaná, na ceste 1/63 nesmie bť ukladaná zemina z qýkopov ani
žiadny stavebný materiál, cesta nesmie bY'znečisťovaná ani poškodzovaná

Západoslovenská distribučná a.s. Dunajská Streda,zo dňa 18.10.2016
V záujmovom území sanacháďzajú elektrické siete v majetku Z!ryadoslovenskej distribučnej a.s..

Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných
pásiem (viď. prílohač.2). Elektrické siete v záujmovom územi sú zakreslené informatívne.



Pred zaěiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytýčiť v teréne pracovníkom
Západoslovenskej distribučnej a.s.. Realizáciou povolených prác nesmie byt' narušená stabilita
existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy.
Každé prípadné narušenie zať.adenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku
spoločnosttZápadoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo : 0800 lII 567
Západoslovenská distribučná a.s. Dunajská Streda, zo dřn16.02.2017
Žiadarne rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distribučná, 6.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podťa § 43 zákona
25ll20l2 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresťovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN
a NN na tíme správy energetických zaňadení VN a NN JUH Dunajská Streda, .I4, pre zariadenia
V\rN a zariaďenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Ču]enova č, 3.
Pred zahájením qýkopoqých prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčit' podzemné káblové
vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribuěná, a.s. Výyčovanie podzemných vedení
vykonáva Tím sieťových služieb VN a NN JUH, koordinátor p. Nagy 03115573262 na základe
písomnej objednávky. Pri križovaní a súbehu s vedeniami, ktoré sú majetkom spoločnosti
Západoslovenská distribuěná, B.s., vykonávať v,ýkopové práce so zvýšenou opatmosťou - ručným
spósobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN. Bez
napojenia na distribučnú sieť spoločnostiZápadoslovenská distribučná, a.s.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.§. v Dunajskej Strede, ě. 6211112016, zo ďňa
18.10.2016

- v pdlohe tohto lisfu Vám zasielame potwdenú situáciu, do ktorej sme informatívne zakreslili
podzemné vedenie v správe nášho závodu.

- pred zahájením výkopoqých prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v
správe nášho závodu.

- presné výýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho
závoduna Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Ing. Tóth tel. č. (773 7318).

- pri výstavbe žiadane dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení
ako i ochranné pásmo potrubia tj. 1,5 m na obidve strany.

- v miestach križovania, resp. blízkom súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je
potrebné výkopové práce vykonať bez polňitia mechanizmov. Pred zásypom ryhy v
miestach križovania s podzemnými vedeniami je potrebné prizvať príslušného
prevádzkovateta.

Slovens\i plynárenský priemysel a.s., č. TD1373/NR/RC/2016 Neplyn, zo dňa21.10 2016
V záuj movom území sa nachádza/ nachádzajú:

- plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovody, PN100 kPa a prípojky,
ochranné pásmo plynárenského zariadenia; áno bezpečnostné pásmo plynárenského
zariadenta: áno

- orientačné znéaornenie trasy plynarenského zaňadenialumiestnenia technologického
objektu, (ďalej len ,,orientaěné znéaotrnenie") je prílohou tohto stanoviska

- orientačné znázornenie má výhradne informatírmy charakter a nenahrádza wtYčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia alalebo rea\izácie stavby a/alebo
qýkonu iných činností.

Slovenslý plynárenský priemysel a.§., č. TD/NS/O0 46t2017 tČi, zo dňa 1.2.2017
SUHLASI s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok
uvedených v tomto vyjadrení
Ministerstvo obrany SRo agentúra správy majetku, č. ASM - 77 - 291812016, zo dňa 2.12.2016
S ú h l a s í m e pri splnení nižšie uvedených podmienok:

- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore
stavby evidované,

- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedójde ku zmenám v hlavných parametroch stavby
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).



- Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie
konania. Na jeho základe je možné vydať ízemné i vodohospodárske rozhodnutie a
stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším
orgiánom a otganizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabrénilo ďalšiemu
prerokovaniu.

Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, č. ORIIZ-DSI-
107212016 zo dňa 02.12. 2016

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok
ORANGE SLOVENSKO a. s., č. 8A-2964 l2016,zo dňa21.10.2016

- nedójde ku stretu PTZ prevádzkovatela Orange Slovensko a. s.
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o.

ledovné
1. podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas

samotnej výstavby musia bť bť dodržané investorom , tak ako spol. UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o. stanolrrje v tomto vyjadrení v nasledujúcich bodoch,

2. Investor je povinný prekonzultovať harmonogram qikopoqých prác a vytyčovania sieti 1

mesiac pred zahájením prác a objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a
zariadení minimálne 3 týždne vopred predzahájením výkopových prác,

3. bezpodmienečné a bezýhradné dodržanie ochranných pásiem podťa ust. § 68 zákona ě.
3 5 I l 20 I 1 Z.z. o elektronických komunikác iách a príslušných STN,

4. preukézateíné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýěenou a
vyznačenou polohou telekomunikačných zaríadeni, aby pri prácach v miestach výskytu vedení
a zaňadení pracovali so zvýšenou opatmosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradia a zariadenia (najmá híbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy
telekomunikaěných zartadeni, tzn. Len ručný výkop,

5. pretskázateťné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy,

6. v prípade, ak dójde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi
telekomunikačnými zariadeniami v prípade, ak dójde ku križovaniu ukladaných optických
káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zaiadeniani,

Poore § 68 zÁ<oN^č.35ll20II Z,z. o ELEKTRoNIcKÝcH KoMuNIKÁcIÁcH
l.Na ochranu vedení sa zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti

rozhodnutia o umiestnení stavby príslušného stavebného úradu alebo dňom doručenia ohlásenia drobnej
stavby.27a)

2. Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej OÍZte jetro trasy. HÍbka a
výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o
nadzemné vedenie.

3. V ochrannom pásme je zakázané
a)umiestňovať stavby, zariaďenia a porasty, vykonávať zemnépráce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo
bezpečnú prevádzku siete,
b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadeni', ktoré rušia prevádzku sieti,
pridružených prostriedkov a služieb,
c) preloženie vedení vyvolané stavebnou činnosťou tretích osób možno vykonať len po dohode a za
podmienok dohodnutých s podnikom. Náklady takého preloženia uhtádza stavebník, ak sa nedohodla inak.
Ak zároveň dójde k modernizácii vedenia náklady na modernizáciuuhrádza podnik.
(sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvani k ukladaniu a zás;pu ako bezodkladné oznámenie
každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné
vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími skriňami!
7. v prípade, ak dójde k odkrytiu už uložených sieti (existujúcich telekomunikaěných zariadení)

spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred
prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spátný zásyp sietí UPC
realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou,

8. zákaz skládok a budovaniazaríadeni nad trasou upc,



9. vpripade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka
sa uskutoční na náklady investora, ptáce zrealízuje UPC, alebo organizácia poverená
spoločnosťou UPC,

l0. žiadame, aby spoločnosti UPC ako účastníkovi konania navrhovateť odovzdal presný zákres
všetkých nimi uložených telekomunikaěný ch zaňadení (sietí),

11. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. ďalej požaduje možnosť pripokládky do trás v
miestach, ktoré máv záujme riešit', ak by boio nutné znova robiť rozkopávku, čím by sa
obmedzili občania na daných lokalitách. Kontak na zodpovedného pracovníka UPC 0904 509
671 mpetrle@upc.sk

Z uvedených dóvodov teda žiadame:
dodržať ust. zákona ě. 61012003 Z. z. apríslušných STN o ochrane siete a zariadení,
dodržiavať všetky podmienky predmetného vyj adrenia spoloěnosti UPC,
toto vyjadrenie platí 1 rok, v prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskór, ako l rok,
od dňa vydania tohto vyjadrenia, je investor povinný požiadať UPC BROADBAND SLOVAKIA
s.r.o. o nové vyjadrenie.
SWAN, a.§. - vyjadrenie č. SW-428112016 a SW-928112016 zo dia24.L0.20l6

- podzemné vedenia v správe a majetku spoločnosti SWAN, a.s. sa v záujmovom území
nenachádzajú

SITEL s.r.o., Bratislava - zo día27.02.2016
- d6jde ku styku s podzemnými telekomunikačnýmizaiadenlarrti spoločnosti SITEL
- pred zahájerum stavby zabezpečiť u spoločnosti SITEL vytýčenie PTZv teréne
- dodržať ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení

02 Slovakia, s.r.o., zo dňa26.10.2016
- v záujmovom tuemi sa nenachádzajú siete, objekty alebo zaríadenia v správe 02 Slovakia,

S.r.o.
Mad Net a.s., č. 20t61028 zo día28.10.20l6
Pricháďzak styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami spoločnosti MadNet a.s.
V prílohe sú orientačne zakreslené podzemné vedenia a zariadenia spoloěnosti MadNet
.a.s v záujmovej oblasti Vašej investície/stavby.
Pri styku žiadame:

- do&žať ochranné pásmo podťa § 67 zákona č. 61012003 Z.z. a ďodržať STN 73
6005 pred zaěatím výkopových prác je potrebné požiadať vytýčenie vedení v teréne

OKRESNÝ ÚnaU DUNAJSKÁ srnnuÁ, pozemkový a lesný odbor, č. ou-Ds-pI.o_
2017 /00I 1 57 -002, zo dňa 17 .01.2017

- žiadame dodržať ust. zákona NR SR číslo 22012004 Z.z. o ochrane a vyůívartí
poťnohospodárskej pódy a o zínene zákona č. 24512003 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v
znerLí neskorších noviel ( ďalej len,, zákon ").

- v prípade použitia poťnohospodárskej pódy na nepoťnohospodársky zátmer na čas kratší, ako
jeden rok (uloženie kábla do zeme), je potrebné pred vykonaním nepoťnohospodárskej
činnosti vyžiadať stanovisko tunajšieho úradu v zmysle § 18 zákona.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu, ě.

06958t2017ruVrrn lOZ160 zo dňa t1.0í.20I7
- súhlasí

Námietky účastníkov územného konania neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť.



odóvodnenie
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., IČO 35 763 469, sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislavao
v zastúpení spoločnosťou Nevitel, a.s., IČO SO 240 826, sídlo Kračanská cesta 40, g2g 0t
Dunajská Streda, podala dňa 6.2.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby ,'FTTH IBV SAMR Šamorín KBV Dunajská.' v katastrálnom území Šamorín
v intravilráne mesta. Uvedeným dňom sazaěaloúzemné konanie.
Mesto Šamorín oznámilo verejnou vyhláškou podťa § 36 ods. 4 stavebného zákona dřn2I.3.2017
zaěatie územného konania všetkým znélmym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej
správy aprávnickým osobám vyvesením na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. Stanoviská
všetk;ých dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli skoordinované azahmuté
do podmienok tohto rozhodnutia.
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zákona azistil,
že jej umiestnenie zodpovedá hťadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto
hladiskám neodporuje, mi neohrozuje životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhor,uje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených pdslušnými STN a vyhláškou č.
53212002Z.z.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podťa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doruěenia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a býovej politiky, oddelenie štátnej
stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu. Toto rozhodnutie je preskúmatelhé súdom po
vyčerpaní všet§ých riadnych opravných prostriedkov,

Át_GabriŤBárÁos
primátoí mesta Samorín

v.z. Ing. Vojtech Bajkay
vedúci stavbeného odboru socú v Šamoríne

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podťa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byt'
rryvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šamorín.

Vyvesené: íj l "l!- j!i7

Zvesené,.

Pečiatka a podpis:



Rozdel'ovník:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8l7 62 Bratislava - stavebník
2. NEVITEL a.s., Kraěanská cesta 40,929 01 Dunajská Streda - zastúpenie
3. Ing. Katadna Koleněiak, Dunajská 23,93 1 01 Šamorín - zodpovedný projektant
4. Mesto Šamodn, Hlavná 37,g31 01 Šamorín
5. Slovenský pozemko,qý fond Bratislava, regionálny odbor Dunajská Streda, Kúpeťná 2,929 0I

Dunajská Streda
6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka

78913,929 0I Dunajská Streda
7. Okresný urad Dunajská Streda, odbor kdzového riadenia, Korzo B. Bartóka 78913, 929 0I

Dunajská Streda
8. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollarova 8, 917 02

Trnava
9. Krajské riaditeťstvo PZv Tmave, krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31,917 02 Trnava
10. Okresné riaditefstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6, 929 0I

Dunajská Streda
11. Okresný urad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 78913, 929 01

Dunajská Streda
12. Okresné riaditeťstvo Hasiěského azérl,tranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko II02|I,

929 0I Dunajská Streda
13. Ministerstvo obrany SR, agenťura správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
14. Ministerstvo dopraw av,ýstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezottlL, oddelenie oblastného

hygienika Bratislava, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
15. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava
76. Západoslovenská vodárenská a.s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233,929

01 Dunajská Streda
17. SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bratislava
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Regionálny hygienik, Veťkoblahovská cesta 1067,

929 0I Dunajská Streda
19. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinov a 24, 85 l 0 1 Bratislava
20. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova8,82I08 Bratislava
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, P.O.Box 216,850

00 Bratislava
22. SITEL s.r.o., Kopčianska2OlC,851 01 Bratislava
23. SWAN a.s., Borská 6,84I04 Bratislava
24. MadNet a.s., Kúpeíná33l6,932 04 Veťký Meder
25. Krajský pamiatkoqi úrad Trnava, Cukrová I,917 01 Trnava
26. Technická inšpekcia a. s., Mostná 66, P.O.BOX}9B,949 0I Nitra
27. ala

Vybavuje: Ing. Hana Podolinská t.č. 03ll 562 474I
Mestský urad Šamodn
Spoločný obecný úrad - stavebný odbor
Gazdovský rad37lA,931 01 Šamorín


