
              Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad Plavecký Mikuláš                    

906 35  Plavecký Mikuláš 307 

                                                                 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Č. j.: SOÚ-PM/2019/280/76/Mr           Plavecký Mikuláš,  07.08. 2019 

 

 

Vec: Oznámenie o začatí konania 

 

Obec Plavecký Mikuláš, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (ďalej len 

stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o 

prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, podľa § 36 

ods. 1 stavebného zákona a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje 

 

z a č a t i e   ú z e m n é h o   k o n a n i a  

v e r e j n o u    v y h l á š k o u 
 

a nariaďuje ústne prerokovanie návrhu na deň 

 

02. september 2019 (pondelok)   o 10,00 hod. 
 

so zrazom v zasadacej miestnosti obecného úradu v Plaveckom Mikuláši, Plavecký Mikuláš č. 307, 

 

na stavbu „INS FTTH SLSN 2 Plavecký Mikuláš" navrhovanú na pozemkoch parc. č. 54, 58, 22, 

3060/2, 3100/1, 57, 46, 5398, 19, 18/1, 15, 14, 12/8, 10/3, 2/1, 704/1, 284/1, 214/1, 121/8, 121/1,  

109/2, 104/2, 5406/1, 5400/2, 5401/1, 5401/5, 214/2,  237, 700/68, 700/26, 704/3, 704/4, 704/17, 

700/25, 2/14, 700/2, 650/10, 700/113, 700/286, 5850, 5849, 5854, 700/112, 5848 reg. „C“ KN 

a pozemkoch parc. č. 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3041/1, 3041/2, 3044, 3045, 3048, 3050, 

3053, 3054, 2987, 2986,  214/1, 5420, 214/2, 622  k. ú. Plavecký Mikuláš.  

Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podal návrh spoločnosť  

Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, zastúpená v 

tomto konaní spoločnosťou Elkatel s. r. o., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava,  

IČO 52114716  písomným podaním zo dňa 21.06.2019. Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil 

06/2019 elkatel s.r.o.,  Račianska 96, Bratislava a autorizačne overil Ing. Petr Musil, autorizovaný 

stavebný inžinier, č.op.: 0666*A*2-3. Uvedeným dňom bolo začaté konanie.    

 

 

Popis stavby: 

Navrhovaná novostavba líniovej stavby objektu technickej infraštruktúry  je situovaná v katastrálnom 

území obce Plavecký Mikuláš.  Cieľom stavby je vybudovanie optickej siete v obci. Primárna trasa 

optickej siete začína v existujúcej optickej distribučnej skrini (ODF), ktorá bola vybudovaná v stavbe 

MSAN Plavecký Mikuláš Migrácia lokálnych uzlov do kabinetu.. V tomto ODF budú z hlavného 

kábla OK:xxxx:OOK Sološnica – Plavecký Peter , ktorý je 48 vláknový, ukončených 12 vlákien. Toto 

ODF bude slúžiť ako napájací bod  pre 4 ks novovybudovaných  PODB (pasívny optický distribučný 

bod) typu ORU 3 SDF POBD. Z ODF bude PODB1 napájané 48 vláknovým optickým minikáblom 

(OMK). Z PODB1 budú ostatné PODB2, PODB3 a PODB4 napájané 12 vláknovým optickým 



minikáblom. Pre primárnu sieť sa do výkopu položí multirúra 4x12/8mm a pre sekundárnu sieť sa 

použijú podľa potreby multirúry 1,2,4,7,12 až 24x7/4mm.  

Sekundárna sieť bude ukončená na zákazníckom bode ZB, alebo v chodbovom pasívnom optickom 

distribučnom bode ChPODB. 

Výkopy sa budú realizovať prevažne v zeleni a následne budú zasypané a dané do pôvodného stavu. 

Celková dĺžka výkopov bude 11306m. 

Pri budovaní siete dôjde ku križovaniu štátnej cesty, miestnych komunikácií a vodného toku.  

 

 

Účastníci územného konania podľa § 21 ods. 2 zákona č. 71/1067 Zb. o správnom konaní pri ústnom 

môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní . Na neskôr podané 

námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a 

organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Stavebný úrad v obci 

Plavecké Podhradie, obecný úrad, 1. posch. (zasadačka), Plavecké podhradie č. 34, 906 36 Plavecké 

Podhradie, v úradné dni Streda: 8:00-12,30; 13,00-18,00. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté organizácie. 

 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 

prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

 

V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený so 

začatím územného konania, neoznámi v určenej lehote 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. 4 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. Stavebný úrad 

je povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konania. 

 

Na námietky a pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať. 

 

Začatie konania je v zmysle § 36 ods. 4, §61 a §42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou 

vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 

dní na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši a zároveň spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 

tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Peter Válek  
                     starosta obce 
 
oznámenie bolo vyvesené dňa: ........................ na: internetovej stránke Obce Plavecký Mikuláš 

www.plaveckymikulas.sk a na úradnej tabuli 
Stavebného úradu Plavecký Mikuláš 
umiestnenej pri budove Obecného úradu 
Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš č. 307, 
906 35 Plavecký Mikuláš 

 
 

oznámenie bolo zvesené dňa: ........................ na: internetovej stránke Obce Plavecký Mikuláš 
www.plaveckymikulas.sk a na úradnej tabuli 
Stavebného úradu Plavecký Mikuláš 
umiestnenej pri budove Obecného úradu 

http://www.plaveckymikulas.sk/
http://www.plaveckymikulas.sk/


Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš č. 307, 
906 35 Plavecký Mikuláš 

Prílohy: 

- Zákres stavby do podkladu katastrálnej mapy v mierke 1: 3000 1.časť 

- Zákres stavby do podkladu katastrálnej mapy v mierke 1: 3000 2.časť 

 

Doručuje sa: 

Navrhovateľ: 

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,  zastúpená: v Elkatel s. r. o.,  Račianska 96, 831 

02 Bratislava – doručene verejnou vyhláškou 

 

Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám 

môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté: doručenie verejnou vyhláškou 

2. Vlastník pozemku parc. č. 2/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

3. Vlastník pozemku parc. č. 2/14 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

4. Vlastník pozemku parc. č. 10/3 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

5. Vlastník pozemku parc. č. 12/8 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

6. Vlastník pozemku parc. č. 14 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

7. Vlastník pozemku parc. č. 15 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

8. Vlastník pozemku parc. č. 18/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

9. Vlastník pozemku parc. č. 19 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

10. Vlastník pozemku parc. č. 22 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

11. Vlastník pozemku parc. č. 46 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

12. Vlastník pozemku parc. č. 54 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

13. Vlastník pozemku parc. č. 57 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

14. Vlastník pozemku parc. č. 58 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

15. Vlastník pozemku parc. č. 104/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

16. Vlastník pozemku parc. č. 109/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

17. Vlastník pozemku parc. č. 121/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

18. Vlastník pozemku parc. č. 121/8 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

19. Vlastník pozemku parc. č. 214/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

20. Vlastník pozemku parc. č. 214/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

21. Vlastník pozemku parc. č. 214/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

22. Vlastník pozemku parc. č. 237 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

23. Vlastník pozemku parc. č. 284/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

24. Vlastník pozemku parc. č. 650/10 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

25. Vlastník pozemku parc. č. 700/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

26. Vlastník pozemku parc. č. 700/26 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

27. Vlastník pozemku parc. č. 700/26 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

28. Vlastník pozemku parc. č. 700/68 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

29. Vlastník pozemku parc. č. 700/112 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

30. Vlastník pozemku parc. č. 700/113 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

31. Vlastník pozemku parc. č. 700/286 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

32. Vlastník pozemku parc. č. 704/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

33. Vlastník pozemku parc. č. 704/3 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

34. Vlastník pozemku parc. č. 704/4 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

35. Vlastník pozemku parc. č. 704/17 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

36. Vlastník pozemku parc. č. 704/25 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

37. Vlastník pozemku parc. č. 5398 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

38. Vlastník pozemku parc. č. 5400/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

39. Vlastník pozemku parc. č. 5401/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

40. Vlastník pozemku parc. č. 5401/5 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

41. Vlastník pozemku parc. č. 5406/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

42. Vlastník pozemku parc. č. 5848 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

43. Vlastník pozemku parc. č. 5849 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

44. Vlastník pozemku parc. č. 5850 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

45. Vlastník pozemku parc. č. 5854 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

46. Vlastník pozemku parc. č. 214/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

47. Vlastník pozemku parc. č. 214/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

48. Vlastník pozemku parc. č. 622 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 



49. Vlastník pozemku parc. č. 2986 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

50. Vlastník pozemku parc. č. 2987 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

51. Vlastník pozemku parc. č. 3025  k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

52. Vlastník pozemku parc. č. 3028 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

53. Vlastník pozemku parc. č. 3029 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

54. Vlastník pozemku parc. č. 3032 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

55. Vlastník pozemku parc. č. 3033 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

56. Vlastník pozemku parc. č. 3036 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

57. Vlastník pozemku parc. č. 3041/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

58. Vlastník pozemku parc. č. 3041/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

59. Vlastník pozemku parc. č. 3044 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

60. Vlastník pozemku parc. č. 3045 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

61. Vlastník pozemku parc. č. 3048 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

62. Vlastník pozemku parc. č. 3050 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

63. Vlastník pozemku parc. č. 3053 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

64. Vlastník pozemku parc. č. 3054 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

65. Vlastník pozemku parc. č. 5420 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 

66. Ostatní dotknutí vlastníci a dotknutí vlastníci susedných pozemkov - doručenie verejnou vyhláškou 

 

Projektant: 

67. Elkatel s.r.o., Ing. Petr Musil, Račianska 96, 831 02 Bratislava - doručenie verejnou vyhláškou 

 

Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: 

68. Obec Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš 

69. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Záhorácka 2942/60, 901 01 Malacky 

70. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, Záhorácka 2942/60, 901 01 

Malacky 

71. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OH Záhorácka 2942/60, 901 01 Malacky 

72. Okresný úrad Malacky, Pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60, 901 01 Malacky 

73. Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava 

74. Slovenská správa ciest,Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

75. Okresný úrad Malacky, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, 901 01 Malacky 

76. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , OZ Bratislava Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 

Malacky 

77. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

78. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky 

79. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  

80. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

81. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

82. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Malackách, Okresný dopravný 

inšpektorát,  

Zámocká 5, 901 01 Malacky 

83. Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 Bratislava  

84. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

85. Ministerstvo vnútra, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

86. Bratislavský samosprávny kraj, Úrad BSK, odbor dopravy,Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 

87. 2x tu 

 

 

Vybavuje: Robert Mračko, tel.: 0950 702 866, email: stavebnyurad.24@gmail.com 

 

Úradné hodiny: 

St:  8
00

 – 12
30

, 13
00

 - 18
00 

 hod; 

 

 

 


