
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

S t a v e b n ý  ú r a d
V Pezinku, dňa 04.12.2018 
Zn.: 5/73-ozn.UR/1052-23273/2018 

OZNÁMENIE 
o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Navrhovateľ: Slovak lelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
v zastúpení: SUPTEL s.r.o., Pri Šajbách 3, 851 05 Bratislava 

podal dňa 24.07.2017 na Mesto Pezinok návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu: 
„INS_FTTH_PK_Pezinok 6", v území vymedzenom oblastami Cajla, Malacká cesta, Kramárka (ul. 
Cajlanská, Banícka, Dr. Bokesa, Bottova, dona Sandtnera, Záhumenice, Dr. Stohla, Jamnických, 
Žarnovických, Naymarova, šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, 
Zumberská, Malacká cesta, Topol'ova, Javorová, Pod kalváriou), Pezinok (k.ú. Pezinok). 

Popis: líniová stavba, ktorá zo značnej časti opisuje už existujúce siete a v nových oblastiach je 
novou sieťou pre pripojenie domov, inštitúcii na telefónnu sieť s možnosťou využitia 
telekomunikačných služieb, počnúc vysokorýchlostným internetom a televíziou. 
Modernizácia telekomunikačnej siete bude pozostávať: 

a) na miestach (uliciach), kde nie je existujúca VTS bude realizovaná pokládka novej siete do
zeme, 

b) na miestach (uliciach), kde je existujúca zemná VTS bude pokládka novej siete zemnou
vedená v tej istej ryhe ako je stará sieť, čo bude rekonštrukciou siete, 

c) na miestach (uliciach), kde je vzdušná existujúca VTS bude stavba kombinovaná, časť
optických káblov bude položená do zeme a časť bude zavesená na jestvujúce stÍpy, 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v súlade s 
ustanovením § 36 stavebného oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a 
známym účastníkom tohto konania a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho 
pojednávania. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade (odporúčané dni: Po: 13.00-16.00 
hod., St: 13.00-17.00 hod., Pia: 7.30-15.00 hod. - obedná prestávka 11.30 -12.30 hod.). 

Účastníci územného konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní od 
doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje 
stanovisko dotknuté orgány a obec v mieste stavby. Ak neoznámia v určenej lehote svoje 
stanovisko, má sa za to, že so stavbou súhlasia. 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konarií v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle§ 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta 
Pezinok v mieste obvyklým a taktiež je zverejnené aj na internetovej stránke Mesta Pezinok -
www.pezinok.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
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Vyvesené dňa: { 1 /. /,o f jJ 

Doručí sa: 
� verejnou vyhláškou : 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 

1. navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. navrhovateľ v zastúpení: SUPTEL s.r.o., Pri Šajbách 3, 851 05 Bratislava 
3. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo

stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 
4. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a

stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

� dotknuté orgány: 
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok
5. Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku - ODi, Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
7. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
11. TERMMING, a.s., Jarošova 1, Bratislava
12. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. OÚ Pezinok- OSŽP - OH, ŠVS, OPaK, EIA, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
15. OÚ Pezinok, odbor pozemkový a lesný, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
16. OÚ Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
17. SWAN PK, s. r.o., Glejovka 1, 902 01 Pezinok
18. Energotel, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
19. MOV a RR SR,, útvar vedúceho hygienika, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
20. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
21. Ministerstvo obrany SR, agentúra majetku, Kutozovova 8, Bratislava
22. Ministerstvo vnútra SR, sekcia ITaB, odbor Telekomunikácii, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Na vedomie: 
23. Mesto Pezinok - oddelenie výstavby a životného prostredia, Radničné nám. 7, Pezinok
24. Mesto Pezinok- oddelenie majetkovo právne, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
25. Mesto Pezinok - primátor mesta, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
26. navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
27. navrhovateľ v zastúpení: SUPTEL s.r.o., Pri Šajbách 3, 851 05 Bratislava
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