OBEC OĽDZA
930 39 Obecný úrad Oľdza
Tel.: 031/56 92 477, e-mail.: ou.oldza@stonline.sk
Číslo: Výst. 115/2020
Oľdza 17.03.2020

VEREJNÁ
Vec:

VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania o predĺžení jej platnosti a nariadenie
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený na
základe písomnej plnej moci zástupcom: Mavix s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
v súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
podal dňa 17.03.2020 žiadosť o predĺžení platnosti územného rozhodnutia č.
O 2017/151-003 zo dňa 27.02.2018 o umiestnení stavby „ZS a RR bod Oľdza, parc.č.
209/17, stožiar +40m“ na pozemku parc. č. 209/17 a 209/3 v k.ú. Oľdza.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie verejnou vyhláškou.
Stavba „ZS a RR bod Oľdza, parc.č. 209/17, stožiar +40m“ podľa vydaného
a právoplatného územného rozhodnutia O 2017/151 – 003 zo dňa 27.02.2019 pre
umiestnenie a projektovú prípravu stavby určila tieto podmienky :
Navrhovaná stavba rieši vybudovanie základňovej stanice (ZS) pri obci Oľdza na
pozemku parc. č. 209/17 a 209/14 v k.ú. Oľdza. Účelom stavby je vybudovanie
základňovej stanice a zároveň aj vyriešenie kapacitného preťaženia danej lokality a
zlepšenie pokrytia okolia ZS rádiovým signálom si< GSM (900 a 1800 MHz), UMTS
a LTE (800 MHz, 2600 MHz), v zmysle rádiového plánu a rádiového výpočtu
investora. Súčasťou výstavby technológie základňovej stanice bude vybudovanie
projektovanej RR trasy v smere na Zlaté Klasy, DS ZKL.
Stavba má pozostávať z nasledovných stavebných objektov a prevádzkového
súboru:
Oceľové konštrukcie
Pre potreby investora bude vybudovaný štvorboký priehradový stožiar rúrkovej
konštrukcie výšky + 40m. Prierez stožiaru je štvorec. Vo vnútri telesa stožiaru je vedený
rebrík s priebežnou vodia lištou systému HACA a káblový rošt. Každý z nárožníkov je
ukončený bleskozvodnou tyčou. Povrchová úprava stožiara je riešená metalizáciou
ponorom hrúbky min. 100 mikrometrov. Základ novovybudovaného stožiaru bude
tvoriť sústava pilotov. Objekt stožiaru bude oplotený pletív výšky 2m s betónovými
základom oplotenia a vstupnou bránkou.
Technológia bude umiestnená v technologickom kontajneri. Oceľové konštrukcie
sú návrh v zmysle noriem STN 73 26 01 a STN 74 32 82.
Elektroinštalácia a bleskozvod
Pre napájanie novovybudovaných technologických zariadení bude vybudovaná
nová elektrická prípojka existujúceho distribučného rozvodu nn - existujúca nn skrinka
č. 4437, odkiaľ pomocou projektovaného prípojného kábla typu NAYY 4Bxl6 mm2
napojí rozvádzač merania RE.P, ktorý osadený pri danej nn skrinke, na verejne
prístupnom mieste Z projektovaného rozvádzača RE, pomocou prívodného káblu typu
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NAYY 4Jx50 mm2 sa napojí projektovaný technologický rozvádzač RT osadený v
projektovanom technologickom kontajneri.
Všetky oceľové konštrukcie budú pripojené na projektovanú uzemňovaciu sústavu
budova stožiaru. Pred pripojením je potrebné skontrolovať uzemňovací odpor, kde
hodnota zemniaceho odporu bude menšia ako 2 Ohmy.
Technológia GSM, UMTS a LTE
Výstavba základňovej stanice pozostáva z inštalácie:
v I. etape: 1 x stojan základňovej stanice RBS 6201 (GSM900/LTE800), výrobca
Ericsson vo indoor,
- 3x anténa GSM900 typ 800 103 06 od výrobcu KATHREIN, výšky 2574 mm
- 3x anténa LTE800 typ 800 103 06 od výrobcu KATHREIN, výšky 2574 mm
v II. etape: - doplnením lx stojanu základňovej stanice RBS6201
(UMTS/LTE1800/LTE.' výrobca Ericsson,
- 3x anténa GSM900, LTE800 typ 800 108 89 od výrobcu KATHREIN, výšky 2438
mm,
- 3 x anténa GSM 1800, UMTS typ 800 107 27 od výrobcu KATHREIN, výšky 1475
mm,
- 3 x anténa LTE1800, LTE2600 typ 800 107 27 od výrobcu KATHREIN, výšky 1475
mm
Obec Oľdza, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanovením §36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje
začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania a súčasne v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje na prerokovanie
žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

14.04.2020 o 11,00 hod. na pozemku budúcej stavby,
na parc. č. 209/17 a 209/14 v k.ú. Oľdza
Do podkladov územného rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade
v stránkový deň, utorok od 13,00 do 16,00 hod.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu
uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V súlade s § 36
ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote ako ostatní účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú
lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený
o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v územnom konaní zastupovať, musí sa
v súlade s § 17 ods. 4 správneho poriadku sa preukázať písomným plnomocenstvom,
pričom podpis účastníka konania musí byť overený.
Ildikó Gyurcsiová
starostka obce
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 36 ods. 4 stavebného
zákona musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty
určenej § 36 odseku 2 stavebného zákona.
Vyvesené dňa: ...............

Zvesené dňa: ....................

...................................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

1.
2.
3.
4.

Doručí sa :
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
MAVIX, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Tímea Stercelová, Sídlisko 130/14, 930 39 Zlaté Klasy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Na vedomie:
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
ZsVs, a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 810 00 Bratislava
SPP Distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 821 06 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Vcľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
OR PZ – ODI, Múzejná 231/6. 929 01 Dunajská Streda
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