MESTO VRÚTKY
Mestský úrad Vrútky
Vrútky, dňa 07.06.2021
Č.sp.: 278/2021-Hol-15496/2021
VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou
STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad
1.stupňa podľa ustanovenia §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 26.10.2020 žiadosť o vydanie
územného rozhodnutia umiestnení stavby: „FBTS_MT_VRU_Martin Vrútky-optická prípojka“ na
pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na parcelách KN-C 1049/2, 1072/2, 1072/3.
Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy.
Posúdil návrh podľa §37 a 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými
orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho
podľa § 39, §39b stavebného zákona a §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
„FBTS_MT_VRU_Martin Vrútky-optická prípojka“
na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na parcelách KN-C 1049/2, 1072/2, 1072/3, tak
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Popis stavby:
Účelom stavby je vybudovanie optického pripojenia stožiara/stanice BTS, ktorá sa nachádza
v k.ú. Vrútky okres Martin. Trasa zemného optického kábla je navrhovaná v intraviláne a povedie
po parcelách registra KNC 1049/2, 1072/2, 1072/3. Výstavba je navrhovaná v dĺžke 80 metrov.
V 1MTK15 budú trubičky prepojené z DB4x12/8. Do takto pripravenej trasy – do trubičky č. 1
bude zafúknuté 12 vl. OMK v dĺžke 210m. V BTS bude vybudované 19 ODF a 12 vl. OMK
ukončené konektormi SC/APC celým profilom. Novovybudovaný 12 vl. OMK bude ukončený na
konektoroch LC/APC v transparentnom SDF module celým profilom. Na stavbe nevzniknú
nebezpečné odpady ani obaly z použitých materiálov. Prebytočná zemina bude odvezená na riadenú
skládku. Po ukončení montážnych prác bude vykonané záverečné meranie, vyhotovené meracie
protokoly a porealizačná dokumentácia.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácii :
a) Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., stanoviskom pod č. O20310005883 zo dňa
11.09.2020.
• S umiestnením a uskutočnením stavby súhlasíme.
• V záujmovej lokalite sa verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti
nenachádza. Nebudú dotknuté záujmy ochrany inžinierskych sietí v správe našej
spoločnosti. Upozorňujeme stavebníka na existenciu vodovodnej prípojky , ktorá nie je
v správe našej spoločnosti.

b) SPP – Distribúcia, a.s., záväzným stanoviskom pod č. TD/NS/0691/2020/Šo zo dňa
21.09.2020
Všeobecné podmienky:
• Po posúdení predloženej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami v správe SPP-D,
• 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 právnych
predpisov, na posúdenie SPP-D;
• V projektovej dokumentácií pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa
iných predpisov, požadujeme aby stavebník:
o rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
o pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01;
o zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo
vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam;
o zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
o zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
• K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y j a d r u j e m e.
Osobitné podmienky:
• Žiadne
c) Stredoslovenská distribučná, a.s., záväzným stanoviskom pod č. 4600061118 zo dňa
21.09.2020
• V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné NN vedenia a podperné body,
podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme
na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia
22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN
vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné, bledomodrou VVN vedenia vzdušné – 15
metrov od zvislice krajných vodičov na obe strany)
• Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN (VN vzdušné vedenie 22kV
od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu
1 meter!, pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1
meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácií výkopových
prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
• Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť
• Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk , link:
https://online.sse.sk/vtc/vytyc/wv vytýči určený pracovník SSD.
• V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
• Pri manipulácií mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa
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bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov
a križovaní.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v
„Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 1
meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
Žiadame dodržať „Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na
stránkach www.ssd.sk.

d) Mesto Vrútky, stanoviskom pod č. MsÚ-1716/2019-KRA zo dňa 31.08.2020
• Stavba a jej umiestnenie na parcelách CKN č. 1049/2, 1072/2, 1072/3 bude postavená
presne podľa schválenej PD.
• Stavba a jej umiestnenie nebude nijakým spôsobom zužovať jazdný profil priľahlej miestnej
komunikácie.
• Trasa novovybudovanej prípojky bude viesť výhradne v zelenom páse.
• Po skončení výstavby je zhotoviteľ povinný dať pozemok do pôvodného stavu (terénne
úpravy), následne je potrebné trasu geometricky zamerať a zámer odovzdať MsÚ Vrútky
v elektronickej forme.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie,
alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods.2 stavebného zákona. Predĺžiť platnosť zemného
rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predĺženie času platnosti rozhodnutia bude podaná
navrhovateľom pred uplynutím lehoty.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.
Odôvodnenie
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou
STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad
1.stupňa podľa ustanovenia §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 26.10.2020 žiadosť o vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby: „FBTS_MT_VRU_Martin-Vrútky-optická prípojka“ na
pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na parcelách KN-C 1049/2, 1072/2, 1072/3.
Mesto Vrútky oznámilo verejnou vyhláškou zo dňa 23.11.2020 začatie územného konania
o umiestnení stavby a stanovilo termín ústneho pojednávania. Predmetné konanie nebolo možné
vykonať z dôvodu karantény referentov referátu stavebného poriadku. Keďže bolo v predmetnej
veci potrebné vykonať ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, stavebný úrad dňa
08.01.2021 podľa § 142h písm. b) predĺžil lehotu na vykonanie tohto úkonu vzhľadom na
nepriaznivú epidemiologickú situáciu na území SR. Následne bolo stavebným úradom opätovne
zvolané územné konanie o umiestnení stavby zo dňa 05.05.2021 a termín ústneho pojednávania bol
stanovený na 07.06.2021.
Stavebný úrad preskúmal predložený návrh a nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom
účastníkov konania, oznámil a doručuje účastníkom konania písomnosti v súlade s ust. 61 ods. 4
stavebného zákona tzn. formou verejnej vyhlášky. Mesto
Stavebný úrad pri územnom konaní nenašiel dôvody brániace vydaniu územného
rozhodnutia.
K stavbe sa vyjadrili : Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., záväzným stanoviskom pod č.
O20310005883 zo dňa 11.09.2020, SPP-Distribúcia, a.s., záväzným stanoviskom pod č.
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TD/NS/0691/2020/Šo zo dňa 21.09.2020, Stredoslovenská distribučná, a.s., záväzným stanoviskom
pod č. 4600061118 zo dňa 21.09.2020, Mesto Vrútky, záväzným stanoviskom pod č. MsÚ1716/2019-KRA zo dňa 31.08.2020.
Stanoviská orgánov boli zahrnuté do podmienok povolenia.
Na základe všetkých predložených podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.
Správny poplatok bol uhradený podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet Mesta
Vrútky.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Mesto Vrútky.
Podané odvolanie má podľa § 55 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov odkladný účinok.
Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je možno podať návrh na
preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákona) v znení neskorších predpisov: verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby,
stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom
pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na
15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona č.
71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres.

Mesto Vrútky - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :.....................................

...........................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa : ...................................

...........................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta
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Príloha: Situácia
Doručiť:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2. STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, IČO: 36387223
3. PROJTEL s.r.o., Ing. Ľubomír Frátrik, Slnečná 10, 926 37 Kováčová, IČO: 52596371
4. Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
5. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným
účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou (KN-C 1072/1, 1072/5,
1049/2, 1049/1, 1048/1, 1073/1, 1073/12, 1075/1)
Na vedomie:
SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36672084
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej
regulácie, Továrenská 7,P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24, IČO: 42355818
10. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Odbor technickej regulácie, Továrenská 7,
P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24, IČO: 30844355
11. OÚ Martin OSŽP , Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
12. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. č. 19, 010 01 Žilina
13. a/a
6.
7.
8.
9.
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