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Vec 
Oprava rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov 
__________________________________________________________________________ 
 
V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás 
upovedomujeme o oprave zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia o  
umiestnení líniovej stavby „FTTH_KBV_MALC_ul. Cesta mládeže“ v katastrálnom  území 
Malacky,  č.j. ÚVaŽP/754/2018/Fa zo dňa 18.01. 2018, pre navrhovateľa  spoločnosť  Slovak 
Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpenej 
splnomocneným zástupcom spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava. 
 
 
 
Pôvodné znenie: 
 
Vo výroku  rozhodnutia: 
 
D/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov  a  účastníkov konania: 
 
Stavebník  dodrží podmienky:  
 
●  eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, vyjadrenie k existencii podzemných vedení 
eustream zo dňa 18.01. 2018, a to:  

− FTTH_KBV_MALC_ ul. Cesta Mládeže podľa zákresu žiadateľa nezasahuje do 
odchranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream a.s.. Ochranné pásmo je 
definované vodorovnou vzdialenosťou  meranou na obidve strany od osi plynovodu. Pre siete 
eustream a.s. vzhľadom na priemer potrubia a tlak prepravovaného média (DN nad 500 mm a tlak 
nad 4Mpa) platí podľa §79 ods. (2), písmeno (d) zákona 251/2012 ochranné pásmo 50 m od soi 
krajnej siete a podľa § 80 ods. (2) písm. (g) zákona č. 251/2012 Zb. pre bezpečnostné pásma 
vzdialenosť 200 m. 
− Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream a.s. podľa priloženej situácie zakreslenej 
žiadateľom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia a má platnosť 1 rok odo dňa vydania.   
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Opravené  znenie: 
 
Vo výroku  rozhodnutia: 
 
D/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov  a  účastníkov konania: 
 
Stavebník  dodrží podmienky:  
 
●  eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, vyjadrenie k existencii podzemných vedení 
eustream č.j. GISaITIS 751/20169, E249/2017 zo dňa  22.12. 2017, a to:  
 
Optická sieť zasahuje do ochranného a bezpečnostného pásma prepravnej sústavy definovaného 
záväznými právnymi predpismi. Územno-technické vzťahy vo všetkých fázach projekcie musia 
rešpektovať túto skutočnosť. Spoločnosť eustream a.s., ako správca podzemných zariadení, 
poskytne podklady a údaje z centrálnej mapovej dokumentácie prepravných sietí. 
1. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k územnému rozhodnutiu: 
Na základe týchto skutočností vyplýva, že naša spoločnosť vyhotovuje orientačné zákresy polohy 
prepravnej sústavy do podkladov zasielaných inými organizáciami k zaujatiu stanoviska len pre 
územné rozhodnutie. Spracovanie zadania stavby zabezpečuje investor. Zadanie slúži pre vydanie 
rozhodnutia o umiestení stavby. Vytvorenie kópií a výpisov, predanie ďalších údajov 
prevádzkového charakteru v rozsahu pre spracovanie a vydanie investičného zámeru sú podkladom 
pre ďalšie fázy projekčnej činnosti vždy v závislosti na druhu a zložitosti stavby. Naša organizácia 
poskytuje len informačný zákres zariadení prepravnej sústavy. 
2. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu: 
V prípade odsúhlasovania projektovej dokumentácie realizačného projektu stavby k stavebnému 
povoleniu ste povinní splniť nasledovné požiadavky našej organizácie: 
/ Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línií a káblov 
prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytýčenia priamo v teréne našimi 
pracovníkmi v mierke 1:1 000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme 
Bpv podľa platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri zaistení vytýčenia línií 
prepravnej sústavy v oblasti styku s nimi. 
 
/ Pre líniové častí požadujeme spracovať Projekt priečneho profilu uloženia križujúcich vedeni. 
Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK - na nosiči) lomových bodov projektovanej trasy z 
miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu ochranným pásmom. Zápis o 
vytýčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou projektu. PD musí tiež obsahovať projekt 
zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa požiadaviek oddelenia PKO eustream a.s. 
/ Podmienkou pre vytýčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie nášho 
prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp. zadaniu stavby, vydaného eustream 
a.s., sekcia IRC) príslušným prevádzkovým pracovníkom. 
Objednávku na vytýčenie našich podzemných káblov po splnení uvedených podmienok zašlite na 
adresu: SITEL s.r.o., Úsek výstavby BA, Kopčianska 20, 851 01 Bratislava , 
Martina Kovačič, č.tel. 0903 213 790, Technická dokumentácia SITEL, SLSP, 02 Slovakia 
/ Minimálne 10 dni pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej po-realizačné zameranie 
z miest križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom. Elaborát 
zamerania vo formáte *dgn na CD nosiči je potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie GIS a 
ITIS, Votrubova 11/A, 821 09 BRATISLAVA. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do 
prevádzky podľa Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení Vyhlášky 453/ 2000 Z.z. § 17 
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ods (2) písm (b) s odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/ 
1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii. Pokiaľ naša firma 
elaborát po realizačného zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia 
na príslušnú stavbu. 
3. Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu: 
Do priloženej situácii sme Vám zakreslili naše vedenie optického kábla eustream. a s., ktorú je 
potrebné zapracovať do projektu. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná podľa 
príslušných STN a vyhovovať aj našim požiadavkám. 
K vyjadreniu je pripojená aj príloha s podmienkami útvaru riadiacich systémov a telemetrie. 
Počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať metodický pokyn 
TC.R.Q4.03.08. - Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme prepravnej 
siete, v objektoch a na technologických zariadeniach spoločnosti eustream, a.s. v oblasti 
bezpečnosti a enviromentu. S jej obsahom Vás oboznámia naši hore uvedení zástupcovia. 
Naša organizácia rozhoduje podľa EZ o vykonávaní stavebnej činnosti, banskej činnosti, 
vykonávaní výkopových prác, prejazdu ťažkých mechanizmov nad zariadeniami TP. 
Naše vyjadrenie eustream. a.s. sa vydáva pre územné konanie pre prípravu projektovej 
dokumentácie predmetnej stavby. 
Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream a.s. Z dôvodu možnosti ich ďalšej výstavby v 
záujmovej lokalite má platnosť 1 rok odo dňa vydania. 
S pozdravom eustream, a.s. 
 
 
 
 
          Toto oznámenie tvorí neoddeliteľnú súčasť územného rozhodnutia o  umiestnení líniovej 
stavby „FTTH_KBV_MALC_ul. Cesta mládeže“ v katastrálnom  území Malacky,  č.j. 
ÚVaŽP/754/2018/Fa zo dňa 18.01. 2018,. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       JUDR. Ing. Juraj Říha, PhD.  
                                                                                                                    primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Doručí sa:  
Účastníci konania: 

1. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností, ktorých vlastnícke, 
alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté 

 
Na vedomie:  

2. navrhovateľ: Slovak Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava,  
3. adresa na doručenie vz.: MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 
4. Mesto Malacky, OP  – správa majetku 

 
Dotknuté orgány:  

5. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice  
6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP,  ochrana krajiny a prírody 
7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo 
8. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd  
9. Okresný úrad Malacky, odbor CO a KR 
10. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný  
11. Okresný úrad Malacky, odbor CD a PK 
12. Telekomunikačný úrad  SR, odbor technickej regulácie, továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 

Bratislava 24 
13. ÚIrad pre reguláciu elektronických komunáikácií a poštoveých služieb, odbor technickej regulácie, 

Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24 
14. ORPZ  Malacky, ODI, Dopravný inžinier, Zámocká 5,  901 01 Malacky   
15. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3 
16. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
17. MDV SR útvar hlavného hygienika rezortu, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 
18. ORHZ Malacky, legionárska 6, 901 01 Malacky    
19. SVP š.p., Pri maline 1, 901 01 Malacky  
20. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46Bratislava  
22. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 
23. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 76 
24. TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 
25. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
26. SPP – distribúcia a.s., OZ Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
27. SWAN a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava 
28. Sitel, spol. s r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 
29. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany  
30. ACS s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 
31. Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
32. Dial Telecom a.s., Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava 
33. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
34. O2 Slovensko, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
35. OCAM s.r.o., Mámestie hraničiarov 31, 851 03 Bratislava  
36. Progres s.r.o., Malé námestie 12, 901 01  
37. SATRO s.r.o.,  Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42  
38. Slovanet a.s., Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 
39. TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 
40. Türk Telekom international SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 
41. Zdravotechnika s.r.o., Olšovského 22/34, 90 101 Malacky 
42. Mesto Malacky – doprava 
43. Mesto Malacky – správa zelene 
44. tu 
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Toto Oznámenie sa  oznamuje verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania – vlastníkov 
nehnuteľností, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím 
priamo dotknuté, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien 
a doplnení spolu so zákresom do katastrálnej mapy  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na  
Mestskom úrade v Malackách.  
 
      Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 

 
      Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená  na Mesto Malacky – 
stavebný úrad, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     
 

 
 
 
Mesto Malacky   – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
 
 
 
Rozhodnutie  bolo vyvesené dňa   ..................................... 
 
 
 
Rozhodnutie  bolo zvesené dňa   ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


