
M E S T O    S E R E Ď 
Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď 

Číslo: 9712/ÚPaSP 795/2019-ozn.                                                      V Seredi dňa 12.09.02019 

 

 

 

 
 

 O z n á m e n i e 
v e r e j n o u   v y h l á š k o u 

 
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

     Navrhovateľ  Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 

35 763 469, zastúpený elkatel s.r.o., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 

52114716, podal dňa 01.08.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „INS B2B FTTx 

SD Sereď Niklová“, líniová stavba – verejná elektronická komunikačná sieť v katastrálnom 

území Sereď, mesto Sereď, ul. Cukrovarská, Fándlyho, Niklová.  

Stavbou dotknuté pozemky parcelné čísla C-KN 2850/1, 3560/1, 3460/1, 3460/2, 3651/1, 

3655/1, 3655/3, 3613/9, 3613/12, parcelné čísla E-KN 450, 1086/1, 1104/2.  

     Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   

 

     Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade 

s ustanovením § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 

o umiestnení stavby dotknutým orgánom a  verejnou vyhláškou účastníkom konania a súčasne  

podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona  u p ú š ť a  od ústneho prerokovania návrhu. 

         

     Dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie rieši rozšírenie optickej siete v meste 

Sereď. Cieľom navrhovanej investície je vybudovanie optického kábla pre investora 

a telekomunikačného operátora – spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  

Dĺžka novej káblovej trasy v teréne: 490 m 

Dĺžka položených rúr HDPE/DB v káblovej trase: 1x490 m 

Predmetom stavby je výstavba-uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne 

zafúkané optické vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu. 

Trasa nového optického kábla začne v TO BUD:0025:SRED:Poštová 2:TKB, odkiaľ 

povediezväčša v existujúcich multirúrach a HDPE rúrach. Podľa potreby sa vybuduje nová 

káblová ryha s rozmermi 25x60 cm, prevažne v nespevnenom povrchu. Trasa bude ukončená 

pri objekte na ulici Niklová, na parcele registra C s číslom 3613/12. Pri budovaní trasy sa 

budú križovať miestne komunikácie, križovanie sa prevedie pretláčaním do ktorého budú 

vložené rúry s chráničkami. Na trase budú vybudované štyri pasívne optické distribučné body 

(PODB) typu ORU3 SDF. Pre výstavbu sa použije optický kábel v dielektrickom prevedení 

bez kovových prvkov.    

 

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie 

územného plánovania a stavebného poriadku /ÚPaSP/ miest. č. 34 a pri ústnom konaní. 



     Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a vyjadrenia 

k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak nebude na ne prihliadnuté. 

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca 

písomnú plnú moc. 

     Dotknuté orgány budú o konaní vyrozumení jednotlivo.    
        
 
     Súčasne stavebný úrad účastníkov konania podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v znení 

novely č. 479/2005 Z.z. upozorňuje, že na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené 

v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne 

v odvolacom konaní.  

      

 

     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta Sereď a webovej stránke mesta Sereď (www.sered.sk).   
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.           

                                                                    

 

 

 

                                                                                             -podpísané- 

                                                                                                 Ing. Anna Halabrínová 

                                                                                                vedúca oddelenia ÚPaSP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené  dňa : 16.09.2019                                              Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                             (pečiatka, podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


