OBEC CEROVÁ
906 33 Cerová 104
Č. j.: SOÚ–214/2018–PEA
Vybavuje: Ing. Petrová

V Senici dňa 03.03.2018

Vec
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby
„F2BTS Cerová SE_CER“

ROZHODNUTIE
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28, zastúpená spoločnosťou
TELECOMPROJECT, s.r.o., IČO: 35734191, 851 02 Bratislava, Pajštúnska 1, podala návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „F2BTS Cerová SE_CER“ ako líniovej stavby
v katastrálnom území Cerová-Lieskové.
Obec Cerová 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 Cerová SE_CER“ ako líniovej stavby v katastrálnom území CerováLieskové tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
Umiestnenie stavby:
Stavba „F2BTS Cerová SE_CER“ rieši optické prepojenie medzi jestvujúcou optickou trasou
a jestvujúcim stožiarom v dĺžke 410 m v katastrálnom území Cerová – Lieskové po pozemkoch parc.
č. 1733/6, 1733/8, 1735/1, 1733/5, 1734, 1749/1, 109 (KN-E), 1749/21, 1749/12, 1737/29, 174/1,
1736/1 (KN-C).
Trasa optických káblov bude vedená prevažne v priľahlom zelenom páse miestnych komunikácií,
križovanie týchto komunikácií bude realizované podvŕtaním bez narušenia ich povrchu. V navrhovanej
trase pokládky multirúry sa budú zemné práce vykonávať ručne. Do navrhovanej multirúry o priemere
cca 40 mm so 4 kusmi predinštalovaných mikrotrubičiek 12/8 mm bude zafúknutý optický kábel.
Trasa optického kábla povedie od jestvujúcej skrine elektrorozvádzača pri dome č. 295 a pokračuje
v zelenom páse súbežne s miestnou komunikáciou po jej pravej strane, ktorú neskôr prekrižuje
a následne pokračuje v zelenom páse po ľavej strane. Na križovatke s ďalšou miestnou komunikáciou
prekrižuje túto komunikáciu a pokračuje v zelenom páse smerom k ceste č. II/501, kde sa v zelenom
páse napojí na jestvujúci optický kábel Zohor – Jablonica.
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Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
1. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti
o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-SE-OSZP-2017/012574-002Kri zo dňa 13.10.2017:
 V prípade nutného výrubu drevín požiadať pred začatím stavebných prác o súhlas podľa § 47 ods.
3 zákona č. 543/2002 Z. z. príslušný orgán ochrany prírody (Obec Cerová).
2. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti
o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, č. OU-SE-OSZP-2017/011613/02 zo dňa
26.09.2017:
 Nakladanie so stavebnými odpadmi je potrebné zosúladiť s ustanovením § 77 zákona o odpadoch,
pričom pôvodcom odpadov vzniknutých v dôsledku uskutočnenia stavebných prác pre právnickú
osobu je ten, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá
za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
 Držiteľ odpadov je povinný správne zaraďovať všetky vzniknuté odpady podľa druhov (v súlade s
vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) a zabezpečiť plnenie
povinností podľa zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov v odpadovom hospodárstve.
Spracovanie odpadu je povinný zabezpečiť v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a
odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 Držiteľ odpadov bude viesť evidenciu o vzniku a zaobchádzaní s odpadmi a ustanovené údaje z
nej ohlási orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s vyhláškou MŽP SR č.
366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Upozorňujeme, že ohlásenie o
vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ za obdobie kalendárneho roka, ak
nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo v súhrne s viac ako jednou
tonou ostatných odpadov príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do
28.februára nasledujúceho roka.
 Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci
materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely
výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
 Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 1 písm. b ) zákona o odpadoch
vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii je potrebné
zdokladovať Okresnému úradu Senica - odboru starostlivosti o životné prostredie najmä:

materiálovú bilanciu vzniku odpadov z realizácie stavby a doklady o zaobchádzaní so
vzniknutými odpadmi v súlade s predpismi v odpadovom hospodárstve ( kópia stavebného
povolenia, potvrdenia, vážne lístky, iné doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi z realizácie
stavby...)
3. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru Senica č. ORHZ-SE1-538-001/2017 zo dňa 23.10.2017:
 Predložiť na kolaudačnom konaní stanovisko spolu s overenou dokumentáciou.
4. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT2017/237-757/86172/SLA zo dňa 03.11.2017:
 Podľa § 40 ods. 2 a 5 pamiatkového a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález musí ponechať bez zmeny
až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým
úradom. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
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5. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Bratislava
č. 51192/2017/TJ zo dňa 01.12.2017:
 Optická trasa je vedená v ochrannom pásme vodárenského zdroja BVS.
 Vzhľadom na to, že časť trasy vedenia sa nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja,
musia byť dodržané štandardné zásady ochrany životného prostredia, t.j. hĺbením a zasypávaním
výkopov mechanizmami v dobrom technickom stave bez únikov pohonných a mazacích hmôt
a rýchlou realizáciou prác so zabezpečenosťou výkopov proti ukladaniu odpadov, nedôjde
k ohrozeniu vodárenských zdrojov v správe BVS, a.s..
 Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jeho pásma ochrany, je
možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia
distribúcie vody (ďalej len „DDV“).
 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízií
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany
vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť
jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy
a podobne.
 Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu
žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa
zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov. Uvedenú službu je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.
 Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej
zmien a dodatkov.
 Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu
rešpektovať rozvody vodovodov, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy,
jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom
skontrolovať príslušný pracovník DDV.
 Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDV.
 Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb
v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje
náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného
vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe. Tieto práce môže
stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.
6. Dodržať a rešpektovať
podmienky vyjadrenia
TD/NS/0910/2017/Mo zo dňa 02.11.2017:

SPP-distribúcia,

a.s.,

Bratislava,

č.

 pred realizáciu zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení,
 stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo
pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
 stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre
účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, na posúdenie SPP-D,
 v projektovej dokumentácií pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,

3

 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
7. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava zn.
CD13200/2017 zo dňa 27.10.2017:
 Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné siete vo vlastníctve ZsD, a.s., rešpektovať
ich preto v plnom rozsahu a pred začatím výkopových prác ich vytýčiť.
 Vzdušné vedenia v záujmovej oblasti vedené na podperných bodoch rešpektovať v plnom rozsahu
a výkopové práce vykonávať v minimálnej vzdialenosti 1,5 m od päty jestv. podp. bodov vzdušného
vedenia tak, aby nebola narušená ich statika a stabilita.
 Dodržať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti
VVN, VN a NN vedení.
 Pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a NN vedenia a budú sa v ňom pohybovať
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Dodržiavať
ustanovenie § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti NN vedenia.
 Káblové prípojky pre jednotlivých odberateľov nie sú v majetku ZsD, a.s..
8. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č.6611728096 zo
dňa 06.10.2017:
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň
je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať
o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
9. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, Trnava, č.
03381/2017/SÚCTt-75/9073 zo dňa 31.10.2017:
 Pri realizácii stavby práce týkajúce sa vyššie uvedenej cesty vykonávať v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a
doplnkov.
 Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená stabilita cesty a výkopová zemina musí byť umiestnená
mimo cestné teleso. Jej prebytočná časť sa musí ihneď odviesť.
 V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu počas
realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
 Premávka na ceste č. II/501 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky
musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Všetky škody spôsobené na ceste č.
II/501 z dôvodu realizácie horeuvedenej stavby je investor stavby povinný ihneď odstrániť a uhradiť
na vlastné náklady.
 Pred realizáciou stavby je potrebné si vyžiadať povolenia, ktoré vydá Okresný úrad Senica, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácii.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu umiestnenú týmto rozhodnutím.
V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie pri nadzemných
a podzemných vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích
bodov nevyžaduje.
V rámci územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania voči navrhovanému
umiestneniu stavby.
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Odôvodnenie
Obec Cerová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dostala od navrhovateľa:
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28, zastúpená spoločnosťou
TELECOMPROJECT, s.r.o., IČO: 35734191, 851 02 Bratislava, Pajštúnska 1, návrh na začatie
územného konania o umiestnení stavby „F2BTS Cerová SE_CER“ (optické prepojenie medzi
jestvujúcou optickou trasou a jestvujúcim stožiarom v dĺžke 410 m) ako líniovej stavby v katastrálnom
území Cerová-Lieskové.
K návrhu boli predložené nasledovné doklady:
- čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 705, z ktorého vyplýva, že pozemky parc. č. 174/1, 1736/1,
1737/29, 1749/12, 1749/21 (KN-C), 1733/6, 1734 (KN-E) v katastrálnom území Cerová - Lieskové,
sú vo výlučnom vlastníctve: Obec Cerová, IČO: 00309478, 906 33 Cerová 104 v 1/1,
- čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1447, z ktorého vyplýva, že pozemky parc. č. 109, 1733/5,
1733/8, 1735/1, 1749/1 (KN-E) v katastrálnom území Cerová - Lieskové, sú vo výlučnom
vlastníctve: Obec Cerová, IČO: 00309478, 906 33 Cerová 104 v 1/1,
- kópia z katastrálnej mapy a mapy určeného operátu,
- splnomocnenie na zastupovanie.
Podľa § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona sú vedenia elektronickej komunikačnej siete líniovými
stavbami.
Pri líniových stavbách alebo odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavby
s veľkým počtom účastníkov konania, ak sa týka rozsiahleho územia, stavebný úrad v zmysle § 36
ods. 4 upovedomí účastníkov konania o začatí konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a súčasne
upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom
pojednávaní, inak že na ne neprihliadne.
Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou na verejnej tabuli obce Cerová a tiež jej
webovej stránke dňa 19.12.2017 pod č. SOÚ-1529/2017-PEA všetkým účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo
dňa 18.01.2018 na mieste stavby.
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil,
že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií:
 Obec Cerová
 Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
 SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
 OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3
 Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
 Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
 Správa a údržba TTSK, Senica, Hurbanova 516/30
 Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
 Okresný úrad Senica – odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1
 Michlovský spol. s r.o., 921 01 Piešťany, Letná 796/9 (správca Orange Slovensko, a.s.)
 Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií,
812 72 Bratislava, Pribinova 2
Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.
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K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa v súlade s ustanovením § 3 Vyhl. MŽP SR č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, dokladajú súhlasné
stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia záujmy spoločnosti podľa
osobitných predpisov. Dotknuté orgány štátnej správy ku konaniu o umiestnení stavby nevzniesli
žiadne záporné pripomienky.
V rámci územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania voči navrhovanému
umiestneniu stavby.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je vyslovené vo
výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal
(Obec Cerová).
Včas podané rozhodnutie 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 v hodnote 100,- € bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Toto
rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
Ing. Ján Čerešník
starosta obce
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rozhodnutie sa doručí:
Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom
a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou
Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
TELECOMPROJECT, s.r.o., 851 02 Bratislava, Pajštúnska 1
Obec Cerová – starosta (2x)
Na vedomie:
Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
Ministerstvo dopravy a Výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného
hygienika, 810 05 Bratislava, Námestie slobody 6
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
Správa a údržba TTSK, Senica, Hurbanova 516/30
Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
Okresný úrad Senica – odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1
Michlovský spol. s r.o., 921 01 Piešťany, Letná 796/9 (správca Orange Slovensko, a.s.)
Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, 812
72 Bratislava, Pribinova 2
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