
Mesto L e o p o l d o v
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove 

Hlohovská cesta 104/2,920 41 Leopoldov
kontaktná adresa : Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 159/2020 - IB v Hlohovci 18. 05. 2020
Vybavuje: Mgr. Batíková

Verejná vyhláška 

O z n á m e n i e

o začatí konania o umiestnení stavby, upustenie od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania.

Navrhovateľ: Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení 
spoločnosti SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka, podal dňa 10. 02. 
2020 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na 
umiestnenie stavby „FO_Cervenik_0225BR Hlohovec 0051BR“, ktorá má byť 
umiestnená v kat. územiach Ratkovce, Zlkovce, Cerveník, Trakovice, Leopoldov, 
Sulekovo a Hlohovec.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Predmetom stavby je  vybudovanie líniovej stavby, uloženie 2 x HDPE 40/33 mm 
+ 7MT 10/8 mm rúr v katastri obcí Ratkovce, Zlkovce, Cerveník, Trakovice, mesta 
Leopoldov a mesta Hlohovec, v katastrálnych územiach Sulekovo a Hlohovec. Do 
položenej HDPE rúry budú následne zafúknuté optické káble a to bez opátovej 
rozkopávky terénu.

Popis tra sy :

Navrhovaná trasa prechádza viacerými katastrálnymi územiami, začiatočný bod trasy 
je prepojením na sajt 0225BR, križuje ďiaľnicu D1/E75 v hĺbke min. 1,2m, v km cca 
68,370, ďalej je vedená hlavne vo voľnom teréne v poli, popri diaľnici od cca km 
68,370 po km cca 65 ,700vC O P diaľnice D l - od osi vozovky priľahlého jazdného 
pásu min. 11,0m; križuje cestu I.triedy 61 v hl.min. 1,2m v km 63,720, montážne 
jamy umiestniť min. 1,0m od hrany telesa cesty 1/61, konce chráničky musia 
presahovať steny montážnych jám min. 0,25m ; v poli pokračuje v súbehu s trasou 
Slovák Telekom,a.s. až ku koncovému bodu; križuje vodné toky; v súbehu s cestou 
Il.triedy 513 od km 3,131 do 7,170 min.l0,0m od osi vozovky, viackrát ju  križuje v 
hl. min. 1,2m v km 3,280; 4,888 a 6,326; je vedená k objektom k prepojeniu sajtov 
0380BR - k.ú. Leopoldov na Trnavskej ceste a 1499BR - k.ú. Sulekovo a následne 
vnútornými rozvodmi; trasa je vedená popri Hlohovskej ceste cesta III.triedy 1319 od 
km 3,605 do 4,100 pre plánovanú výstavbu optickej siete v Leopoldove; križuje 
železničnú dráhu v žkm 62,5 v hl. min. 2,1m; v km 4,100 cestu IILtriedy 1319 v 
hl.min. 1,2m, od osi vozovky min. 10,0m; pri križovaní cesty 11/513 a III/1319 musia 
byť montážne jamy za cestným telesom min. 3,0m od asfaltového kraja cesty; je 
vedená po mostnom telese nad riekou Váh v chráničke PVC 2xDN80 a v teréne až k 
panelovému domu na ul. Pod Beranom v Hlohovci, kde sa prepojí sajt 0051BR 
vnútornými rozvodmi do technologickej miestnosti Orange Slovensko, a.s. a je to 
zároveň koncový bod novej trasy /viď polohopisy/. V križovaní popod ďiaľnicu, cesty 
I; II a III. triedy, železničnú dráhu, vodné toky, v spevnených plochách, v chodníkoch
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bude trasa zhotovená riadeným pretláčaním, zámková dlažba sa dá do pôvodného 
stavu. Trasa kábla je navrhnutá s minimálnym záberom pozemkov a križovaní s 
existujúcimi inžinierskymi sieťami, v extraviláne a intraviláne obcí a nie je potrebné 
vybudovať cesty pre prístup stavebných mechanizmov.

Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, v súlade 
s ustanoveniami § 36 ods (1) a (4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ), po 
doplnení podkladov ku konaniu dňa 15. 05. 2020, oznamuje začatie územného 
konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň na prejednanie návrhu 
zvoláva ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční

dňa 23. 06. 2020 o 9.00 hod na Spoločnom obecnom úrade, Podzámska č. 39,
Hlohovec, kancelária č. 212.

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade, Podzámska 
39, Hlohovec. Stránkové dni sú v pondelok, stredu a v piatok. Účastníci konania a 
dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr na 
miestnom zisťovaní, dňa 23. 06. 2020. Na neskôr podané námietky a pripomienky 
nebude prihliadnuté.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli správneho orgánu, t.j. mesta Leopoldov. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom 
sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka.
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Mgr. Terézia Kavuliaková 
primátorka mesta Leopoldov

Vyvesené dňa : j$-S<20Jí)  

Zvesené dňa :

Oznámenie sa doručí:

1. Mesto Leopoldov -  na zverejnenie verejnej vyhlášky

2. Mesto Hlohovec -  na zverejnenie verejnej vyhlášky

3. Obec Ratkovce -  na zverejnenie verejnej vyhlášky

4. Obec Cerveník -  na zverejnenie verejnej vyhlášky

5. Obec Trakovice -  na zverejnenie verejnej vyhlášky

6. SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka

7. Západoslovenská distribučná a.s., P.O. Box 292 810 00 Bratislava


