OBEC SVÄTOPLUKOVO
Obecný úrad Svätoplukovo, 951 16 Svätoplukovo 76
Číslo: 58/107/2019

Vo Svätoplukove: 04.02.2019

O Z N Á M E N I E
- verejná vyhláška-

V e c : oznámenie o začatí konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a o upustení od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Obec Svätoplukovo, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka O2 Slovakia, s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava,
v zastúpení splnomocneným AIR TREND, s. r. o., so sídlom M. Bela 32, Piešťany, zo dňa
17.12.2018 o vydanie stavebného povolenia na pozemku parc. č. 2105 /parcela registra „E“/,
katastrálne územie Svätoplukovo, pre stavbu

„Základňová stanica telekomunikačnej siete“
v rozsahu stavby :
SO 01 – Základ stožiaru, stožiar a prístrešok pre technológiu
Predmetom tohto projektu je realizácia základu stožiaru vrátane oceľovej konštrukcie, výložníkov,
montážnej plošiny pre technológiu, oplotenia, zabezpečenia stožiaru v rámci stavby a montáž
technológie a anténneho systému na základňovej stanici NRMJM.
Stožiar A1 50/10 bude osadený na základovú konštrukciu zo železobetónu. Viditeľnú časť základu
budú tvoriť pilóty o priemere 0,70 m. V zemi bude železobetónová doska štvorcového tvaru 7,00 m
x 7,00 m. Pilóty budú presahovať nad úroveň rastlého terénu cca 0,30 m, ostatná časť konštrukcie
bude zapustená do terénu. Celková výška základu je 1,90 m, hĺbka založenia do rastlého terénu je
1,60 m.
Konštrukcia stožiaru bude priehradová oceľová konštrukcia trojuholníkového pôdorysu o výške 50
m. Použitý materiál oceľových profilov je oceľ S 355 JO. Stožiar bude vybavený zvislou káblovou
lávkou, tyčami bleskozvodu, rebríkom a bezpečnostnou söll lištou – v prevedení pozink –
prebiehajúcimi vnútri veže. Technológia GSM, LTE a MW bude umiestnená na oceľových
výložníkoch na stožiari. Stožiar je povrchovo upravený žiarovým pozinkovaním, spojovacie
prostriedky sú žiarovo pozinkované.
Pracovné plošiny pre obsluhu GSM, LTE a MW antén budú umiestnené vo výške umiestnenia
antén vo vnútri veže. Oddychové plošiny budú umiestnené každých 10,00 m.
SO 02 – Prevádzkový objekt
Ako prevádzkový objekt sú navrhnuté outdoorové skrine ELTEK 2200 a NOKIA FCOA
umiestnené na ráme vedľa stožiaru. Plocha pod rámom pre outdoor technológiu bude
vybetónovaná. V kabinete ELTEK bude umiestnený zdroj 48V, IDU i 400 pre MW technológiu,
v kabinete FCOA NOKIA budú umiestnené riadiace jednotky pre GSM a LTE technológiu.
Pre pokrytie signálom GSM a LTE na tejto základňovej stanici v jednotlivých sektoroch budú
použité tri antény dualband GSM/LTE.
SO 03 – Oplotenie
Oplotenie bude typové z oceľových stĺpikov vzdialených od seba 3,00 m, vyplnených drôteným
poplastovaným pletivom o výške 2,00 m so vstupnou dvojkrídlovou bránou. Pod pletivom bude
prah tvorený železobetónovými plotovými doskami. Nad pletivom je po celom obvode, v troch
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radoch napnutý ostnatý drôt. Pôdorys oplotenia bude 9,00 m x 9,00 m. Plocha vo vnútri základňovej
stanice bude vyhotovená udusaním drteného kameniva.
SO 04 – Elektrická prípojka
Od oplotenia stožiara sa vo vzdialenosti cca 2000,00 m nachádza podporný bod NN vedenia ZSD č.
124. Na podpornom bode bude osadená skrinka SPP 1 a pripojené vedenie AYKY-J 4x25 do RE
kde bude príprava pre osadenie elektromera a hlavného ističa. Z rozvádzača RE bude vedený kábel
AYKY-J 3x185+120 o dĺžke cca 2050,00 m zemou v chráničke do rozvádzača RDA umiesteného
v oplotení stožiara. Z rozvádzača RDA bude zemou v chráničke vedený kábel CYKY-J 5x6 do
rozvádzača R1.
parcelné čísla:

2105 /parcela registra „E“/
2035 a 2137 /parcela registra „E“/ – komunikácia
stavebník má k pozemku: 2105 /parcela registra „E“/ – nájomné právo na základe nájomnej
zmluvy zo dňa 08.01.2019
2035 a 2137 /parcela registra „E“/ – komunikácia – súhlas vlastníka
katastrálne územie:
Svätoplukovo
účel stavby:
inžinierska stavba - telekomunikačný stožiar - nebytová /SO 01
a SO02/
charakter stavby:
dočasná – na dobu 20 rokov – na základe nájomnej zmluvy zo dňa
06.07.2018
stavebník:
O2 Slovakia, s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava, v zastúpení
splnomocneným AIR TREND, s. r. o., so sídlom M. Bela 32, Piešťany
Umiestnenie a architektonické riešenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1. Umiestnenie a architektonické riešenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie stavby od hraníc susedných pozemkov :
- stavba bude umiestnená na hranici s pozemkom parc. č. 2104, k. ú. Svätoplukovo
- stavba bude umiestnená na hranici s pozemkom parc. č. 2137, k. ú. Svätoplukovo
1b. výškové osadenie stavby:
- max. výška stožiaru bude + 51,45 m;
1c. architektonické riešenie stavby :
- samostatne stojaca stavba;
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v spojenom územnom a stavebnom konaní.
Obec Svätoplukovo, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný
zákon
o z n a m u j e
účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a súčasne
upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Pretože stavebnému úradu sú dobre
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, upúšťa podľa §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.
Účastníci konania, zástupcovia dotknutých orgánov a správcovia podzemných inžinierskych
sietí môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr d o 7 p r a c o v n ý c h d n í odo
dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote (§61 ods. 5 stavebného zákona) oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Mojmírovciach
/Spoločný obecný úrad/, počas úradných hodín.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce Svätoplukovo a internetovej stránke obce www.svatoplukovo.eu, ako aj na internetovej stránke
obce Mojmírovce www.mojmirovce.sk, pričom za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje
posledný deň jej vyvesenia, resp. zverejnenia.
Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania – neznámi vlastníci dotknutých pozemkov
a stavieb, ako aj susedných pozemkov a najbližších stavieb, § 26 ods.1 správneho poriadku, § 61
ods.1 stavebného zákona.

1. Obec Svätoplukovo – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:
………………………………..
vyvesené dňa:

…………………………………….
zvesené dňa:

2. Internet – stránka obce Svätoplukovo www.svatoplukovo.eu – zverejnenie po dobu 15 dní:
………………………………..
vyvesené dňa:

…………………………………….
zvesené dňa:

3. Inernet – stránka obce Mojmírovce www.mojmirovce.sk – zverejnené po dobu 15 dní:
………………………………..
vyvesené dňa:

…………………………………….
zvesené dňa:

Ing. Ivan L o b o d á š
starosta obce

Doručí sa účastníkom konania:
1. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, v zastúpení splnomocneným AIR TREND, s. r.
o., M. Bela 32, Piešťany
2. RECKY spol. s r. o. - Ing. Jozef Recký, PhD., EUR ING, Pribišova 19/A, Bratislava
3. Katarína Ujváryová
4. Marián Švec, Topoľčany
5. Karel Jůza, Krchleby 195, Kutná Hora, ČR
6. Anna Baráthová, Nitra 375
7. Mária Homolová, Stupava 20
8. Ivana Floriánová, Kryrská 23, Vroutek, ČR
9. Justína Taškárová, Mojmírovce 922
10. Ing. Ľubomír Domček, CSc., Medzimlynie 1221/1, Nové Zámky
11. Miloslav Cintula, Svätoplukovo 77
12. Ivan Cintula, Kochova 582/2, Nitra
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13. Jarmila Belanová, Mojmírovce 802
14. Ján Cintula, Dlhá 853/32, Nitra
15. Blažena Hrnková, Kladnianska 1545/70, Bratislava
16. MUDr. Adrián Laluha, Hornomajerská 3046/9, Sereď
17. Ing. Blanka Šefarová, F. Malovaného 1638/3, Malacky
18. Eva Bublincová, Rapatská 896, Veľké Zálužie
19. Martina Kohútová, Mlýnska 424/1, Močenok
20. Ing. Marta Okuliarová, K výstavisku 527/4, Trenčín
21. WILAND s. r. o., Martinská dolina 21, Nitra
22. Peter Drinka, Tretí rad 683/33, Mojmírovce
23. Milica Šranková, Svätoplukovo 5
24. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava
25. Obec Svätoplukovo
Doručí sa dotknutým orgánom:
26. Západoslovenská distribučná, a. s., P.O.BOX 292, Bratislava
27. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
28. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
29. Eustream, a. s., Votrubova 11/a, Bratislava
30. Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o., Hlavná 943/12, Mojmírovce
31. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám, J. Pavla II. č. 8, Nitra
32. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova 69, Nitra
33. Okresný úrad Nitra, odb. star. o ŽP, odd. ochr. prírody a vybr. zl. ŽP /vodná správa/,
Štefánikova 69, Nitra
34. Okresný úrad Nitra, odb. star. o ŽP, odd. ochr. prírody a vybr. zl. ŽP /odpadové hosp./,
Štefánikova 69, Nitra
35. Okresný úrad Nitra, odb. star. o ŽP, odd. ochr. prírody a vybr. zl. ŽP, Štefánikova tr. 69, Nitra
36. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, Nitra
37. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nitra, Za hydrocentrálou 6, Nitra
38. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, Bratislava
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