Obec Smrdáky
906 03 Smrdáky č. 181
Č. j.: SOÚ– 843/2020 - PLA
Vybavuje: Ing. Ľ. Planka
Č.tel. 034/ 6512642
lubomir.planka@senica.sk

V Senici dňa 29.6.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, so sídlom Bajkalská 28, 817 61
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou ProTel Bratislava s.r.o., Rovniankova 9, 851 02 Bratislava,
IČO 35 776 986, podal dňa 20.04.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „F2BTS
Koválov, optická prípojka Smrdáky – SE - SMR“ ako líniová stavba v katastrálnom území
Smrdáky.
Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne
pojednávanie bolo dňa 5.05.2020.
Obec Smrdáky, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa
§ 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy
a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby
„F2BTS Koválov, optická prípojka Smrdáky – SE - SMR“ ako líniová stavba v katastrálnom území
Smrdáky ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia.
Základné údaje charakteru stavby a jej budúcej prevádzky:
1. Identifikačné údaje stavby a investora
1.1. Názov stavby:
F2BTS Koválov, optická prípojka Smrdáky – SE - SMR“
1.2. Miesto stavby:
Smrdáky
1.3. Okres:
Senica
1.4. Kraj:
Trnavský
1.5. Druh stavby:
Líniová stavba
1.6. Investor :
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, Bratislava
1.7. Dodávateľ projektu : ProTel Bratislava s.r.o., Rovniankova 9, 851 02 Bratislava
1.8. Zodpovedný projektant: Ing. Ivan Jarábek, ProTel Bratislava s.r.o., Rovniankova 9,
1.9. Dodavateľ stavby : bude vybraný výberovým konaním
Termín začatia stavby :
2021
Termín ukončenia stavby : 2021
Účel stavby :
Účelom výstavby je vybudovanie telekomunikačnej optickej prípojky od objektu BTS ( základňová
stanica mobilnej siete so stožiarom) Koválov SE – SMR do obce Smrdáky pre stavebníka Slovak
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Telekom a.s., Prípojka je potrebná pre vysokorýchlostné pripojenie uzla existujúcej siete zariadení
operátora Slovak Telekom v obci Smrdáky. Pripojenie sa zrealizuje do existujúcich plastových multirúr
pre optické káble v obci.
Predmetom výstavby je výstavba káblovej ryhy, pokládka plastovej multirúry a následné zatiahnutie
optického kábla. Celková dĺžka káblovej ryhy bude cca 670m. Celá navrhovaná trasa kábla je v k.ú
Smrdáky.
Popis navrhovanej trasy: Celková dĺžka káblovej ryhy bude cca 670m. Celá navrhovaná trasa kábla
je v k.ú Smrdáky.
Trasa káblovej ryhy pre navrhovaný optický kábel ST povedie od spojky 1DOSO3 optického kábla pre
stožiarový objekt BTS Koválov situovanej v jeho blízkosti. Od spojky 1DOSO3 bude trasa vedená po
parcele č. 227/5 ( popri štátnej ceste III/1148) v extraviláne k začiatku obce Smrdáky, kde prekrižuje
št. cestu III/1148 a pokračuje po tej istej parcela č. 227/5 ( stále extravilán) pri štátnej ceste III/1148 po
križovatku starej a novej št. cesty III/1148. Ďalej trasa pokračuje popri novej št. ceste, ktorá
v nasledujúcom úseku nie je zakreslená v katastrálnej mape po parcelách „E “č. 186, 1947,
184/2,183/2, 182/2, 181/2, 180/2, 179/2, 178/2, 1277/2, 176/2, 175/2 , kde cez hranicu extravilán
/intravilán prejde na parcelu „E“ 175/1 a ďalej po parcelách „C“ č. 169/2( táto sa prekrýva s parcelou E
175/1) 147/2, 141/7, 139/1 na ktorej končí existujúca trasa multirúr ST pre optiku na ktoré bude
navrhovaná trasa napojená. Pre optický kábel optickej prípojky Smrdáky SE – SMR budú do nového
výkopu položené multirúry DB 4x12/8, do ktorých bude zafúknutý projektovaný 12 vláknový optický
mini kábel.
K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány:
S podmienkami:
 Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP ( ochrana prírody) – s podmienkami
 Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava – s podmienkami
 Okresné riaditeľstvo
policajného zboru Senica , Okresný dopravný inšpektorát–s
podmienkami
 Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava – s podmienkami
 SPP – distribúcia a.s., Bratislava - s podmienkami
 BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava – s podmienkami
 Okresný úrad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica –s
podmienkami
 SÚC TTSK správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava – s podmienkami
 TSK, správa a údržba ciest TTSK , Bulharská 39, Trnava - s podmienkami
Bez podmienok a pripomienok :
 Obec Smrdáky – bez pripomienok
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica – bez pripomienok
 Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku , Bratislava – bez pripomienok
 Okresný úrad pozemkový a lesný Senica - bez pripomienky
 Hydromeliorácie, š.p. , Bratislava
S podmienkami:
 Rešpektovať a dodržať podmienky Okresné úradu Senica, odbor starostlivosti o ŽP ( ochrana
prírody) pod.č. – OU - SE – OSZP – 2019/006938-02 zo dňa 20.05.2019.
 Rešpektovať podmienky Okresného riaditeľstva policajného zboru Senica , Okresný dopravný
inšpektorát pod. č. ORPZ- SE – OD11 – 2019/0011239-021 zo dňa 24.05.2019.
 Rešpektovať a dodržať podmienky Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava
pod.č. CD 41997/2019 zo dňa 27.05.2019.
 Rešpektovať a dodržať podmienky SPP – distribúcia a.s., Bratislava, pod. č.
TD/NS/0362/2019/Mo zo dňa 29.05.2019.
 Rešpektovať a dodržať podmienky BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava pod.č. 26212/2019/BK
zo dňa 09.07.2019..
 Rešpektovať a dodržať podmienky Okresného úradu Senica , odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií , Senica pod. č. OU – SE – OCDPK – 2019/007033/-KOA

Okresný úrad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica vydal
záväzné stanovisko v ktorom sa povoľuje výnimka zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom
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pásme cesty č. III/1148 Smrdáky - Koválov pod. č. OU – SE – OCDPK – 2019/011279/-KOA
zo dňa 23.08.2019.
Rešpektovať a dodržať TSK, správa a údržba ciest TTSK , Bulharská 39, Trnava pod. č.
04262/2019/SÚCT – 46/3009 zo dňa 14.05.2019.
Rešpektovať a dodržať podmienky TSK , úrad Trnavského Samosprávneho Kraja,
Starohájska 10, Trnava pod.č. 09368/2019/OI-2 zo dňa 20.05.2019.
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava vydal záväzné stanovisko pod.č. KPUTT
– 2019/12353-2/35479/SI, zo dňa 09.05.2019.
1. Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou
požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému
pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt.
2. V prípade zistenia , resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí
nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný
deň po jeho nájdení ohlásiť nález KPÚ Trnava priamo alebo prostredníctvom obce.
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky KPÚ Trnava je
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta
a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Na nálezy ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 ZB
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

V rámci územného konania neboli vznesené žiadne námietky voči umiestneniu predmetnej stavby .
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Toto rozhodnutie je konečné podľa § 56 písm. b). stavebného zákona (stavebné
povolenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných elektronických komunikačných sieťach).
V rámci územného konania neboli vznesené žiadne námietky voči umiestneniu predmetnej stavby.
Odôvodnenie
Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, so sídlom Bajkalská 28, 817 61 Bratislava,
v zastúpení spoločnosťou ProTel Bratislava s.r.o., Rovniankova 9, 851 02 Bratislava : IČO 35 776 986
podal dňa 20.04.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ F2BTS Koválov, optická
prípojka Smrdáky – SE - SMR“ ako líniová stavba v katastrálnom území Smrdáky. Začatie konania
bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne pojednávanie bolo dňa
26.05.2020. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ivan Jarábek, ProTel Bratislava s.r.o.,
Rovniankova 9. Účelom výstavby je vybudovanie telekomunikačnej optickej prípojky od objektu BTS (
základňová stanica mobilnej siete so stožiarom) Koválov SE – SMR do obce Smrdáky pre stavebníka
Slovak Telekom a.s., Prípojka je potrebná pre vysokorýchlostné pripojenie uzla existujúcej siete
zariadení operátora Slovak Telekom v obci Smrdáky. Pripojenie sa zrealizuje do existujúcich
plastových multirúr pre optické káble v obci. Predmetom výstavby je výstavba káblovej ryhy, pokládka
plastovej multirúry a následné zatiahnutie optického kábla. Celková dĺžka káblovej ryhy bude cca
670m. Celá navrhovaná trasa kábla je v k.ú Smrdáky. Popis navrhovanej trasy: Celková dĺžka
káblovej ryhy bude cca 670m. Celá navrhovaná trasa kábla je v k.ú Smrdáky. Trasa káblovej ryhy pre
navrhovaný optický kábel ST povedie od spojky 1DOSO3 optického kábla pre stožiarový objekt BTS
Koválov situovanej v jeho blízkosti. Od spojky 1DOSO3 bude trasa vedená po parcele č. 227/5 ( popri
štátnej ceste III/1148) v extraviláne k začiatku obce Smrdáky, kde prekrižuje št. cestu III/1148
a pokračuje po tej istej parcela č. 227/5 ( stále extravilán) pri štátnej ceste III/1148 po križovatku starej
a novej št. cesty III/1148. Ďalej trasa pokračuje popri novej št. ceste, ktorá v nasledujúcom úseku nie
je zakreslená v katastrálnej mape po parcelách „E“č. 186, 1947, 184/2,183/2, 182/2, 181/2, 180/2,
179/2, 178/2, 1277/2, 176/2, 175/2 , kde cez hranicu extravilán /intravilán prejde na parcelu „E“ 175/1
a ďalej po parcelách „C“ č. 169/2( táto sa prekrýva s parcelou E 175/1) 147/2, 141/7, 139/1 na ktorej
končí existujúca trasa multirúr ST pre optiku na ktoré bude navrhovaná trasa napojená. Pre optický
kábel optickej prípojky Smrdáky SE – SMR budú do nového výkopu položené multirúry DB 4x12/8, do
ktorých bude zafúknutý projektovaný 12 vláknový optický mini kábel. Tunajší stavebný úrad posúdil
návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá
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hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné
prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby je v zmysle územného plánu obce. K návrhu bola priložená
dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov. Bez podmienok sa vyjadrili Obec Smrdáky,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica, Ministerstvo obrany SR, agentúra
správy majetku , Bratislava, Okresný úrad pozemkový a lesný Senica. S podmienkami sa vyjadrili
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP ( ochrana prírody) pod.č. – OU - SE – OSZP –
2019/006938-02 zo dňa 20.05.2019, Okresné riaditeľstva policajného zboru Senica , Okresný
dopravný inšpektorát pod. č. ORPZ- SE – OD11 – 2019/0011239-021 zo dňa 24.05.2019,
Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava pod.č. CD 41997/2019 zo dňa 27.05.2019,
SPP – distribúcia a.s., Bratislava, pod. č. TD/NS/0362/2019/Mo zo dňa 29.05.2019, BVS a.s.,
Prešovská 48, Bratislava pod.č. 26212/2019/BK zo dňa 09.07.2019, Okresný úrad Senica , odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica pod. č. OU – SE – OCDPK – 2019/007033/-KOA,
Okresný úrad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica vydal záväzné
stanovisko v ktorom sa povoľuje výnimka zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č.
III/1148 Smrdáky - Koválov pod. č. OU – SE – OCDPK – 2019/011279/-KOA zo dňa 23.08.2019,
TSK, správa a údržba ciest TTSK , Bulharská 39, Trnava pod. č. 04262/2019/SÚCT – 46/3009 zo dňa
14.05.2019, TSK , úrad Trnavského Samosprávneho Kraja, Starohájska 10, Trnava pod. č.
09368/2019/OI-2 zo dňa 20.05.2019, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava vydal
záväzné stanovisko pod. č. KPUTT – 2019/12353-2/35479/SI, zo dňa 09.05.2019. Všetky vyjadrenia
dotknutých orgánov a organizácií rešpektovať v plnom rozsahu.
Poučenie :
Podľa § 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby
a bytovej politiky, cestou tunajšieho stavebného úradu .
Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Správny poplatok : 100,- €
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona.
Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Smrdáky .

Ingrid Tripšanská
starostka obce

Vyvesené dňa 29.06.2020

Zvesené dňa.........................................
.............................................
Pečiatka, podpis
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Rozhodnutie sa doručí :
1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom
a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
3. ProTel Bratislava s.r.o., Rovniankova 9, Bratislava
4. Obec Smrdáky 2x
5. SR - Slovenský pozemkový fond, 811 04 Bratislava, Búdkova 36
Na vedomie :
6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
8. SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava
11. Okresný úrad Senica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
12. spis
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