OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE
Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Č.j.:843/2019-821-03-Vr
Nitrianske Hrnčiarovce dňa 09.12.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Oznámenie o oprave zrejmej chyby
Obec Nitrianske Hrnčiarovce vydala dňa 05.11.2019 pod č.843/2019-821-03-Vr
územné rozhodnutie na stavbu „ ZS a RR bod Selenec, NR_SEL“ pre stavebníka Slovak
Telekom a.s., sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
Administratívnou chybou bol v podmienkach dotknutých orgánov vynechaný text.
Správne znenie textu :
11. Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, obce a správcov inžinierskych sietí:
.....
11.11. Dopravný úrad, č.7741/2019/ROP-006-V/15563-MI, zo dňa 19.06.2019:
I. stavebník je povinný pri umiestnení a realizácii stavby plniť nasledovné podmienky:
1. najvyšší bod stavby (stožiar vrátane nosičov, antén, zariadení, technológii a pod.),
nesmie prekročiť nadmorskú výšku 208,0 m n.m.Bpv, t.j. výšku cca 33,0 m od úrovne
terénu,
2. najvyšší bod mobilného žeriava použitého pri realizácii stavby svojou najvyššou
časťou (maximálny zdvih), nesmie prekročiť nadmorskú výšku 213,0 m n.m.Bpv, t.j.
výšku cca 38,0 m od úrovne terénu,
3. písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby
vrátane termínu a doby použitia mobilného žeriava ( túto informáciu postačí zaslať
elektronicky
na
adresu
ochranne.pasma@nsat.sk
a v kópii
na
adresu
marek.izarik@nsat.sk),
4. predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 7 dní od ukončenia stavby písomnú
správu, ktorá bude obsahovať:
a) fotodokumentáciu zachytávajúcu celú stavbu a stavbu v zábere s okolím
(fotografie elektronicky na adresy uvedené v podmienke vyššie),
b) geodetický elaborát spracovaný a overený autorizovaným geodetom (
v rozsahu podľa ustanovenia § 6 písm. d) až j) zákona č.215/1995 Z.z.
o geodézii a kartografii, ktorý musí obsahovať nasledujúce údaje stavby,
dokladujúce splnenie podmienky č. 1 ods. I.:
i) rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (rohy a stred opísanej kružnice
pôdorysu stavby stožiara s jej polomerom a body požadované v bode iii),
ii) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu
sekundy (rohy a stred opísanej kružnice pôdorysu stavby stožiara s jej
polomerom a body požadované v bode iii),
iii) skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty, najvyššieho bodu stavby
stožiara (vrátane nosičov, antén, zariadení, technológii a pod.) a najvyššieho
bodu bleskozvodu vrátane popisu jeho parametrov.
Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „ Postupu Dopravného úradu pre
vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo 11/2016“, ktorý je
zverejnený na internetovej stránke Dopravného úradu (viď link –
http://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-2/), bez potreby dodania
formulára údajov a metaúdajov.
Podklady predložiť v listinnej, ale aj elektronickej podobe uložené na elektronickom
médiu vo formáte *.pdf vrátane rezu a situácie georeferencovanej v S-JTSK vo
formáte *.dgn/ *.dwg.
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5. akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby
a mobilného žeriava musia byť s Dopravným úradom vopred prerokované,
6. v prípade zmeny stavebníka, resp. zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp.
stavebník povinný túto skutočnosť oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu odo
dňa, kedy k zmene došlo ( túto informáciu oznámiť elektronicky aj na adresy uvedené
v podmienke č.3 ods. I.),
II. pre užívanie stavby sa určujú nasledovné podmienky:
1. Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie stavby a umiestňovať
na stožiar zariadenia (antény, konštrukcie, technológie a pod.) nad úroveň
maximálnej povolenej nadmorskej výšky pre danú stavbu bez jeho predchádzajúceho
súhlasu,
2. každú zmenu vlastníka, prípadne odstránenie stavby je vlastník, resp. nový
vlastník, povinný oznámiť Dopravnému úradu do 7 dní odo dňa, kedy došlo k zmene,
resp. odstráneniu stavby.
III. Toto rozhodnutie platí dva roky odo nadobudnutia právoplatnosti za predpokladu,
že nedôjde k zmene umiestnenia stavby alebo k zmene jej výškových parametrov
a k použitiu stavebných mechanizmov pri jej realizácii v rozpore s podmienkami č.1
a 2 ods. I. Nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie
predmetného rozhodnutia stavby na príslušný stavebný úrad. V takomto prípade je
platnosť tohto rozhodnutia určená platnosťou rozhodnutia stavebného úradu za
predpokladu, že podmienky stanovené Dopravným úradom boli v rámci konania
podľa stavebného zákona zapracované do rozhodnutia stavebného úradu ako
podmienky pre umiestnenie, resp. realizáciu stavby.
IV. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právneho nástupcu stavebníka.
Za chybu sa ospravedlňujeme a súčasne Vás žiadame, aby ste tento list - oprava zrejmej
chyby - priložili k vyššie uvedenému územnému rozhodnutiu.

PhDr. Katarína Nagyová
starostka obce Nitrianske Hrnčiarovce
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Doručí sa:
1. Obec Nitrianske Hrnčiarovce, tabuľa oznamov po dobu 15 dní
2. Slovak Telekom a.s., poštu preberá Lukromtel, s.r.o., Československej armády
198/31, 967 01 Kremnica
3. Lukromtel, s.r.o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica
Na vedomie dotknutým orgánom:
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova tr.69, Nitra
5. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr.69, Nitra
6. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova 69, Nitra
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A , Nitra
8. Okresné riaditeľstvo, Hasičského a záchranného zboru Dolnočermánska 64, Nitra
9. Krajský pamiatkový úrad, námestie Jána Pavla II č.8, Nitra
10. Archeologický ústav SAV, Akademická 2,Nitra
11. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8,
Bratislava
12. Ministerstvo dopravy a výstavby – útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného
hygienika Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
13. Ministerstvo dopravy a výstavby, odd. oblastného hygienika Zvolen, M.R.Štefánika
295/2, 960 02 Zvolen
14. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja – sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácii, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
15. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
16. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 011 31 Bratislava
17. Aeroklub Nitra, Dlhá 108, letisko Nitra, 949 07 Nitra
18. SPP – distribúcia a.s , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. Západoslovenská distribučná a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20. Západosl. vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
21. Západoslovenská energetika a.s., Sekcia komunikačných technológií Čulenová 6,
Bratislava
22. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefániková 58 Nitra
24. Obec Nitrianske Hrnčiarovce k spisu

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, tabuľa oznamov po dobu 15 dní

Vyvesené dňa 10.12.2019

Zvesené dňa ...............................................
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