OBEC SPACINCE
Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Číslo:
Vybavuje:
Tel.:
e-mail:
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ROZHODNUTIE
O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY
Obec Špačince, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o dodatočné
povolenie stavby, ktorú dňa 13.10.2017 podal
SWAN, a.s. (IČO 47 258 314), Borská 6, 841 01 Bratislava,
ktorého zastupuje OTNS a.s., IČO 46 881 239, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a
stavebného zákona
dodatočne

povoľuje

vykonané stavebné práce a súčasne podľa
zákona vydáva
povolenie

na

§ 82 ods. 1 a § 88a ods. 9 stavebného
užívanie

stavby
„ Optická prístupová sieť SWAN. okres Trnava, oblasť Severovýchod "
(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnych územiach Bohdanovce nad Trnavou,
Malé Brestovany, Veľké Brestovany, Bučany, Dechtice, Dobrá Voda, Dolná Krupá,
Dolné Dubové, Bohunice, Jaslovce, Kátlovce, Malženice, Špačince.
Účel stavby: inžinierska telekomunikačná stavba
Stavba obsahuje:
Účel a popis stavby :
Účelom stavby bolo vybudovanie prístupovej a lokálnej infraštruktúry
poskytovateľa internetového pripojenia a umožnenie prístupu k rýchlemu internetu
a k elektronickým službám.
Navrhovaná stavba pozostávala z pokládky HDPE rúry s vonkajším priemerom 40
mm a hrúbkou steny 3,5 mm pre následné zafúknutie optického kábla.
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Popis trasy:
Vetva začínajúca sa na hranici k.ú. Trnava-Špačince je vedená súbežne so št. cestou II.
tr. v jej ochrannom pásme smerom na Špačince v trase jestvujúceho optického kábla.
Táto vetva križuje št. cestu a je vedená súbežne so št. cestou II/560. Trasa pokračuje až
po Hlavnú ulicu v obci Špačince. Súbežne s Hlavnou ulicou je vedená až na koniec obce,
odkiaľ je vedená po pravej strane cesty 111/1300 mimo jej ochranného pásma smerom na
Jaslovské Bohunice. Na začiatku obce hlavná trasa zabočuje vpravo smerom na
Malženice. Od uvedeného odbočenia bola vybudovaná prípojka do ZŠ Jaslovské
Bohunice. Trasa obchádzajúca obec Jaslovské Bohunice pokračuje po pravej strane cesty
111/1301 za jej ochranným pásmom po začiatok obce Malženice. Na začiatku obce bude
napojená ZS Malženice a trasa ďalej pokračuje obchádzajúc obec zo západnej strany k št.
ceste II/504. Križuje uvedenú št. cestu podtláčaním a pokračuje po poľnej ceste po obec
Bučany. Pri obci Bučany trasa križuje št. cestu 1/61 a pokračuje súbežne s účelovou
komunikáciou smerom na juh. Z tejto trasy je zrealizovaná odbočka do ZŠ Bučany.
Hlavná trasa pokračuje po ľavej strane účelovej komunikácie, neskôr po poľnej ceste k
obci Brestovany. Do dediny vchádza po ulici Poľná a ďalej je vedená po ľavej strane ul.
Borová do areálu ZŠ, kde končí.
Vetva začínajúca sa na hranici k.ú. Trnava - Bohdanovce nad Trnavou je vedená súbežne
s cestou 111/1299 mimo jej ochranného pásma. Pred osadou Potôčky sa trasa rozvetvuje.
Vetva smerujúca na západ je vedená pozdĺž poľnej cesty smerom do obce Bohdanovce
nad Trnavou. Križuje cestu 111/1278 a je ukončená v areály ZŠ na Suchovskej. Vetva
smerujúca na sever od osady Peklo je vedená súbežne so št. cestou 111/1299 (za
ochranným pásmom) smerom k obci Dolná Krupá. Pred začiatkom obce trasa odbočuje
súbežne s poľnou cestou k vinohradom. Od tejto poľnej cesty je vedená priamo do areálu
ZŠ. Od ZŠ pokračuje pozdĺž Školskej ul. smerom k ceste 111/1299, ktorú križuje. Pokračuje
v bet. chodníku smerom k ulici Nová. Je ďalej vedená k ul. Družstevná, kde opúšťa
intravilán obce a pokračuje súbežne s poľnou cestou smerom na Dolné Dubové. Pred
obcou Dolné Dubové sa trasa rozvetvuje. Odbočka do miestnej ZŠ je vedená po prvej
miestnej komunikácii a prechádzajúc medzi bytovkami je ukončená v ZŠ. Hlavná trasa
obchádza dedinu a je vedená po poľných cestách k ceste 111/1275. Križuje uvedenú cestu
a smeruje k št. ceste II/560. Pokračuje súbežne s uvedenou št. cestou za jej ochranným
pásmom až po začiatok obce Kátlovce. Trasa HDPE rúry pred začiatkom obce Kátlovce
odbočuje od št.c. II/560 a je vedená v poli. Vstupuje do obce po miestnej komunikácii a
odbočuje smerom k MŠ a následne ZŠ Kátlovce. Hlavná trasa pokračuje smerom k št. c.
II/560 a je vedená v súbehu s ňou smerom na sever v zelenom páse po koniec dediny. Za
obcou trasa pokračuje v súbehu so št.c. II/560 za jej ochranným pásmom až po mierne
pravotočivú zákrutu pred obcou Dechtice. Trasa HDPE rúry pokračuje po poliach priamo
do ZŠ Dechtice. Hlavná trasa ďalej pokračuje obchádzajúc obec Dechtice smerom na
sever, križuje št. c. II/560 a je vedená po poliach k ceste 111/1276. Od konca obce Dechtice
je trasa vedená súbežne s cestou 111/1276 smerom na sever. Od začiatku lesného porastu
na ľavej strane cesty 111/1276 až po koniec porastu za kameňolomom je trasa HDPE rúry
vedená vo vonkajšej strane odvodňovacieho rigola v hĺbke 0,8m. Pri odbočke na Planinku
trasa križuje cestu 111/1276 a pokračuje po jej pravej strane až po začiatok obce Dobrá
Voda za jej ochranným pásmom. Od začiatku obce je trasa vedená v poliach do objektu
ZŠ Dobrá Voda, kde je ukončená.

Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavebník zabezpečí pravidelnú údržbu stavby a jej okolia, pri užívaní stavby bude
trvalo zabezpečovať záujmy ochrany životného prostredia a bezpečnosti osôb a
revízie zariadenia.
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2. Preložiť časť trasy SWAN aj NASES v zmysle projektovej dokumentácie overenej
v územnom konaní pre stavbu „Realizácia verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne
učivo na dosah, okres Trnava, oblasť severovýchod", pre ktorú bolo vydané územné
rozhodnutie obcou Špačince dňa 18.06.2015 pod č. Výst.SPA-135/2015/Tá-258, a to
v termíne do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
Odôvodnenie
Stavebný úrad zistil, že stavba bola postavená bez územného rozhodnutia. Z toho dôvodu
dňa 13.10.2017 začal z vlastného podnetu konanie podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného
zákona o nariadení odstránenia stavby.
Stavebný úrad vyzval vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom,
najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Vlastník stavby
preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a že má
k predmetným pozemkom iné právo.
Pretože stavba je už dokončená, stavebný úrad s konaním o dodatočnom povolení stavby
spojil konanie o kolaudácii predmetnej stavby a oznámil začatie konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti
súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 16.08.2018, o
výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými
orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy
chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými
predpismi.
Stanoviská oznámili:
Obec Bučany - na ústnom pojednávaní dňa 16.08.2018 - súhlasí s podmienkou.
Hydromeliorácie š.p. - na ústnom pojednávaní dňa 16.08.2018 - nakoľko pokládka optickej
siete nebola zrealizovaná v zmysle podmienok stanovených vo vyjadrení zraku 2015
vydaných pre NASES, náklady na prípadné opravy hydromelioračných zariadení vo
vlastníctve Hydromeliorácií š.p. bude znášať správca optickej siete.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek
vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul
do podmienok tohto rozhodnutia.
Predložená projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na
výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
dodatočného povolenia stavby a povolenia užívania stavby. Stavebný úrad preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
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Upozornenie:
Stavba sa nesmie začať užívať, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov).
Poučenie o odvolaní
Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný
stavebný úrad Obec Špačince. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so
sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať
súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

PhDr. Július Zemko
starosta obce Špačince
Doručí sa:
1. Účastníkom kc
tabuli obce Špačinue.

u - rozhodnutie bude vyvesené na úradnej

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.
Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušných obcí
(obec Špačince, obec Bohdanovce nad Trnavou, obec Brestovany, obec Bučany,
obec Dechtice, obec Dobrá Voda, obec Dolná Krupá, obec Dolné Dubové, obec
Jaslovské Bohunice, obec Kátlovce, obec Malženice), na internete, prípadne aj iným
vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia
oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

í
zvesené dňa
podpis, pečiatka
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške 1200.00 €, položky 62a písm. g vo
výške 250.00 €, celkom 1450.00 € bol zaplatený dňa 26.10.2017.
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Príloha:
-

overená dokumentácia skutočného realizovania stavby pre stavebníka

Na vedomie:
1. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
zastúpené: SWAN, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava
- projektant:
2. Ing. Pŕemysl Zlobický - OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
3. Obec Špačince, Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince
4. Obec Bohdanovce nad Trnavou, Obecný úrad, Bohdanovce nad Trnavou súp. č. 268,
919 09 Bohdanovce nad Trnavou
5. Obec Brestovany, Obecný úrad, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
6. Obec Bučany, Obecný úrad, Bučany súp. č. 269, 919 28 Bučany
7. Obec Dechtice, Obecný úrad, Dechtice súp. č. 488, 919 53 Dechtice
8. Obec Dobrá Voda, Obecný úrad, Dobrá Voda súp. č. 121, 919 54 Dobrá Voda
9. Obec Dolná Krupá, s.č., 919 65 Dolná Krupá
10. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad, Dolné Dubové súp. č. 1, 919 52 Dolné Dubové
11. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad, Námestie sv. Michala súp. č. 36/10A, 919 30
Jaslovské Bohunice
12. Obec Kátlovce, Obecný úrad, Kátlovce súp. č. 1, 919 55 Kátlovce
13. Obec Malženice, Obecný úrad, Malženice súp. č. 294, 919 29 Malženice
14. Spoločný obecný úrad - k spisu

