MESTO K O L Á R O V O
Č.j.: 1450/2022/SP55-4

Kostolné námestie č.1, 946 03 Kolárovo
v Kolárove, dňa 31.augusta 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o zahájení územného konania
Dňa 31. januára 2022 podal navrhovateľ: SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice, IČO:
31 668 305 (ďalej „navrhovateľ) na Mesto Kolárovo návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby „Optická trasa Topoľníky – Kolárovo“,
 v rozsahu pokládky HDPE rúry 40/33 do káblovej ryhy s následným zafúknutím optického kábla,
ktorej účelom je prepojenie jestvujúcej optickej trasy SITEL z obce Topoľníky do Nových
Zámkov,
na pozemkoch v katastrálnom území Dolné Topoľníky, Okoč a Kolárovo.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby elektronickej
komunikačnej siete (§43a ods.3, písm.h).
Trasa prepojenia je v k.ú. Kolárovo vedená mimo zastavaného územia mesta, od bodu
napojenia na parc.č. 5690/4 trasa križuje rieku Váh v blízkosti mosta vrátane pravostrannej
a ľavostrannej ochrannej hrádze a inudačné územia, priesakový kanál Čergov, ďalej je trasa vedená pri
obvode hranice zastavaného územia mesta, križuje cestu II/573 Kolárovo – Komárno v ckm 48,270,
Cigánsky kanál, železničnú trať TÚ 2711 Komárno – Kolárovo v žkm 24,738, cestu III/1455 v ckm
17,534, pokračuje pozdĺž kanálu Aszód – Čergov – v tejto trase križuje kanál Veľká Dolina
a Bokonský kanál, Panský kanál, ďalej čiastočne pozdĺž Panského kanálu, späť ku kanálu Aszód Čergov až k Ohradskému kanálu v k.ú. Okoč, tento križuje – a ďalej trasa vedie v k.ú. Dolné
Topoľníky pozdĺž poľnej ceste po miestnu komunikáciu pri obci Topoľníky a napája sa na existujúci
optický kábel SITEL, na parc.č. 1005/1. V katastrálnom území Okoč bude trasa križovať navrhovanú
trasu Rýchlostnej cesty R7 Dolný Bar - Zemné. Celková dĺžka trasy je cca 22200m, z toho v k.ú.
Kolárovo 14500m, k.ú. Okoč 3100m a v k.ú. Dolné Topoľníky 4500 m.

Mesto Kolárovo, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) po doplnení podania v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona o z n a m u j e začatie
územného konania o umiestnení líniovej (zvlášť rozsiahlej) stavby dotknutým orgánom a verejnou
vyhláškou účastníkom konania a zároveň oznamuje, že vzhľadom na ustanovenie §142h (Prechodné
ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID – 19) nevykoná ústne
pojednávanie a miestnu ohliadku. Predložený návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.
Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu
svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania
neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote môžu
oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že
so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Dotknutým orgánom je oznámenie doručované osobitne, obvyklou formou.

Do podkladov návrhu rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na stavebnom úrade –
so sídlom úradu – na Mestskom úrade v Kolárove, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo, počas
úradných hodín pondelok – streda – piatok (podľa aktuálneho stavu).
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 pred nahliadnutím do spisového
materiálu a projektovej dokumentácie kontaktujte referenta stavebného úradu na e-mailovej adrese:
neveriova@mestokolarovo.sk, prípadne telefonicky na tel.č. 035/7900927, z dôvodu dohodnutia
presného času na nahliadnutie.
Zároveň tunajší stavebný úrad v zmysle ustanovenia §142h písm. b) stavebného zákona
upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a predĺžení lehoty na
vydanie rozhodnutia z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID – 19.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o umiestnení líniovej stavby
účastníkom konania bude zverejnená v súlade s ustanovením §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a §36 ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní spolu so situačným výkresom
na - úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Kolárovo, úradnej tabuli a webovom sídle obce Okoč,
na úradnej tabule obce Topoľníky. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia oznámenia.
Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená na Mesto Kolárovo, Kostolné
námestie 1, 946 03 Kolárovo, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

Árpád H o r v á t h
Primátor mesta

Toto oznámenie sa doručí:
1. Verejnou vyhláškou - účastníkom konania:
- navrhovateľovi – SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
- dotknutým obciam - Obec Okoč, Obec Topoľníky
- právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj
k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, zverejnenou na úradnej tabuli
a webovej stránke mesta Kolárovo, na úradnej tabuli a webovej stránke obce Okoč, na úradnej tabuli
a webovej stránke obce Topoľníky
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Kolárovo http://www.kolarovo.sk/
Vyvesené dňa: ................................

Zvesené dňa: ................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia: ................................................

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Okoč https://www.okoc.sk/
Vyvesené dňa: ................................

Zvesené dňa: ................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia: ................................................

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Topoľníky https://www.topolniky.sk/
Vyvesené dňa: ................................

Zvesené dňa: ................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia: ................................................

Dotknutým orgánom:
2. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno - odbor starostlivosti o ŽP
5.
– odbor cestnej dopravy a PK
6. Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo B.Bertóka 789/3, 929 01 Dunajská streda - odbor starostlivosti o ŽP
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava – Sekcia železničnej dopravy
a dráh, odbor dráhový SÚ
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra – odbor dopravy a PK
9. Krajský pamiatkový úrad, Nitra, nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
10. Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
11. Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňova 22, 826 86 Bratislava
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava + SVV Šamorín,
SVV Komárno
13. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
14. Vodohospodárska výstavba, š.p. Karloveská 2, 842 04 Bratislava
15. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
16. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
17. Regionálna správa a údržba ciest, a.s. Nitra, Stredisko Komárno, Okružná 2368, 94501 Komárno
18. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00 Bratislava
19. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. Západoslovenská vodárenská, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou, 949 60 Nitra
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. TS, s.r.o., Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
23. Pons Danubii, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Na vedomie:
24. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice – navrhovateľ
25. Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
26. Obec Okoč, Hlavná 833/57, 930 28 Okoč
27. Obec Topoľníky, Hlavná ulica 126, 930 11 Topoľníky
28. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
29. Stavebný úrad – spis

+ 421 -35 7900927, 905 935 829

e-mail: info@kolarovo.sk, neveriova@mestokolarovo.sk

