
OBEC MARIANKA 
Školská 32, 900 33 Marianka 

 
 

Č.j.:SÚ-2020-124-1-Pa                                                                                           Marianka 28. 04. 2020 
 
Vec: 
Oznámenie o začatí konania 
 
Obec Marianka ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (ďalej len 
stavebný zákon) v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe 
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona podľa 
§61 stavebného zákona a podľa §18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len správny poriadok) oznamuje  
 
 

začatie územného konania o umiestnení stavby 
 
 
„INS_FTTH_MA_Marianka _6“. Líniová stavba je v zmysle predloženej žiadosti a dokladov 
navrhovaná umiestniť v ulici Karpatská na pozemku parc. č.: 824/3, 824/1, 824/9, 821/2, 818/155, 
818/53, 818/99, 818/156, 818/231, 820/9, 820/10, 818/185, 818/187 reg. „C“ KN, k.ú.: Marianka.  
 
 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby podal navrhovateľ 
spoločnosť  Slovak telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v tomto konaní zastúpený: Ing. 
Michal Fogl, Kovácsova 63,  851 10 Bratislava písomne na tunajší stavebný úrad dňa 05. 02. 2020. 
 
 
Popis stavby: 
Predmetom výstavby je nová podzemná trasa multirúr z materiálu HDPE a zafukovania 
mikrotrubičiek do existujúcich  podzemných HDPE rúr. Multirúry sa budú pokladať do výkopov v 
zeleni , v spevnených plochách, alebo zaťahovať do  vopred pripravených  pretlačených otvorov s 
chráničkou. Z uvedených trás  sa budú následne pripájať okolité objekty.  
V záujmovou území  bude v trase  výkopu umiestnený vonkajší optický  skriňový rozvádzač (PODB) s 
rozmermi 150x55x35cm (vxšxh) v sivom plastovom prevedení ( obdoba el. rozvodných skríň), ktorý 
bude umiestnený na verejnom priestranstve v uličnom páse. PODB sú navrhnuté tak, aby vzdialenosť  
pripájaných objektov bola 500m. Zároveň budú v navrhovaných trasách  v blízkosti  rozhrania 
pozemkov umiestnené optické účastnícke krabice (OUK) s rozmermi 20x12x7cm v stĺpikovom 
prevedení  na kovovom stĺpiku s výškou 1,2m. Z OUK je možné štandardne pripojiť 4 účastníkov, 
budú osadené s hustotou približne 1 OUK pre 4  domy. Umiestnenie  bude navrhnuté   individuálne  
tak, aby bolo minimalizované obmedzenie využitia  verejného priestoru. 
Kde majú vlastníci existujúce prázdne HDPE  rúry sa nebude realizovať výkop v celej trase, ale do 
prázdnych  rúr sa zafúknu /zatlačia mikrotrubičky. Následne sa v týchto trasách, alebo v blízkosti trás, 
budú umiestňovať OUK  a realizovať prípojky objektov. 
Do pripravovanej multirúrovej trasy sa budú zafukovať optický minikáble a vláknové zväzky, ktoré 
budú prepájané a ukončené v rozvádzačoch  PODB, OUK. 
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Stavebník je v zmysle  §5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ZEK) Podnikom, ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť podľa §15 ZEK. Na základe 
uvedeného a v zmysle §66, ods. 1, písm. a) zákona o elektronických komunikáciách oprávnená vo 
verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzích 
nehnuteľnostiach. Na základe uvedených ustanovení nie je potrebné aby navrhovateľ predkladal pred 
vydaním tohto rozhodnutia akékoľvek súhlasy od vlastníkov nehnuteľností, na ktorých je stavba 
navrhovaná realizovať nakoľko mu „iné ako vlastnícke právo“ vyplýva z §139, ods. 1, písm. c) 
citovaného zákona. Stavebník ako podnik je však povinný vlastníka upovedomiť o výkone oprávnení 
v zmysle §66, ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách.  
  
       
Vzhľadom na skutočnosť, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe 
ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, upúšťa tunajší stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 
stavebného zákona od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. 
 
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky písomne do spisového materiálu alebo 
písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej 
správy a dotknuté organizácie. 

 
V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený so 
začatím územného konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za 
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v zmysle § 36 stavebného zákona na námietky a 
pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať a zároveň v zmysle § 42 
ods. 5) stavebného zákona, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré 
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené byť mohli. 

 
Na námietky a pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať.  
 
Začatie územného konania je v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou, 
preto musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu (úradná 
tabula Obce Marianka) po dobu 15 dní a zároveň spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto 
lehoty sa považuje za deň doručenia. 
 
 
 
 
 

Ing. Dušan Statelov  
starosta obce 

v.r. 
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oznámenie bolo vyvesená dňa: ........................................      na:  úradnej tabuli obce Marianka  

nachádzajúcej sa na Školskej ulici 
č.32, 900 33 Marianka 

 
 
 
oznámenie bolo zvesená dňa: ..........................................         z:  úradnej tabuli obce Marianka  

nachádzajúcej sa na Školskej ulici 
č.32, 900 33 Marianka 

 
 
Prílohy: situácia trasovania stavby 
 
Doručuje sa: 
Stavebník, vlastník pozemku a vlastníci susedných pozemkov/stavieb: 
1. Slovak telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení Ing. Michal Fogl, Kovácsova 63,  851 10 

Bratislava - stavebník 
2. vlastníci pozemku parc. č.: 824/3, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
3. vlastník pozemku parc. č.: 824/1, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
4. vlastník pozemku parc. č.: 824/9, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
5. vlastník pozemku parc. č.: 821/2, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
6. vlastník pozemku parc. č.: 818/155, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
7. vlastník pozemku parc. č.: 818/53, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
8. vlastník pozemku parc. č.: 818/99, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
9. vlastník pozemku parc. č.: 818/156, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
10. vlastník pozemku parc. č.: 818/231, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
11. vlastník pozemku parc. č.: 820/9, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
12. vlastník pozemku parc. č.: 820/10, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
13. vlastník pozemku parc. č.: 818/185, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
14. vlastník pozemku parc. č.: 818/187, reg. "C" KN, k.ú.: Marianka - doručenie verejnou vyhláškou 
 
 
Dotknuté orgány a správcovia technickej infraštruktúry: 
1. Obec Marianka - ako správca miestnych komunikácií  
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
3. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, Bratislava 
4. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
5. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o ŽP, OPaK, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 
6. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o ŽP, OH, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 
7.  Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 
8. Sitel, s. r. o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 
9. VTR - Komunikačné systémy, spol. s r. o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava 
10. Orange Slovensko a.s., správca PTZ – Michlovský, spol. s r. o., UC 1 – údržbové centrum  

Piešťany, Letná 9, 921 01 Piešťany; 
11. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
12. Rainside, spol. s r. o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 
13. SWAN, Borská 6, 841 04 Bratislava 
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, spol. s r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
15. Pantel Intelrnational SK, spol. s r. o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 
16. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
17. GTS Slovakia, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
18. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04  Bratislava 
19. BSK, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
20. SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky 
21. Okresné riaditeľstvo PZ ODI Bratislava okolie, Zámocká 5, 901 01  Malacky 
22. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava 
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23. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Krížna 42, 832 47  Bratislava 
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09  Bratislava 
25. Okresný úrad Malacky, odbor CD a PK, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 
26. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 
27. OR HZ Malacky, Legionárska 6, 901 01 Malacky 
28. IS - Marianka, s. r. o., Česká 7/A, 831 03 Bratislava 
29. Občianske združenie Panský les - Marianka, Školská 32. 900 33 Marianka 

 
Do spisového materiálu: 
30. tu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


