OBEC KÁTLOVCE
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obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
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Výst.KAT-65/2017/Tá-89
Vybavuje: Ing. Andrea Tomeková
Tel.:
55 64 345
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dňa

30.11.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Obec Kátlovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na
rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 06.10.2017 podal
Ing. Martin Verman (nar. 04.02.1980), 919 55 Kátlovce 19
(ďalej

len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa§ 39 a 39a stavebného
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby
" Rozšírenie STL plynovodu "
(ďalej

parc.

len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 3207/3, 3207/29, 3207/30, register "E"
3207/3, v katastrálnom území Kátlovce, v obci Kátlovce.

č.

Popis stavby:
Návrh rieši predÍženie distribučného STL plynovodu v dÍžke 73 m a pripojovací plynovod (1
ks plynovej prípojky) pre rozostavaný rodinný dom na pozemku parc.č. 3207/46.
Trasa plynovodu začína bodom napojenia na existujúci STL distribučný plynovod 063 z PE
materiálu, ktorý je ukončený pred pozemkom parc.č. 3207/27. Trasa plynovodu od miesta
napojenia bude pokračovať priamo v súbehu s jestv. verejnou kanalizáciou s prekrižovaním
priekopy, následne sa stočí o 90° vľavo smerom k št. ceste a v km 0,0135 nasleduje ďalší
oblúk o 87° vpravo. Plynovod bude ďalej vedený v súbehu so št. cestou 11/560 v zelenom
páse až po koniec úseku v km 0,073 (pred pozemkom parc.č. 3207/34). Z hlavnej trasy
predÍženého plynovodu bude v km 0,034 k pozemku parc.č. 3207/39 vysadená prípojka
plynu z materiálu PE d 32.
Potrubie STL plynovodu bude po celej dÍžke trasy uložené v zemi, na dne ryhy v pieskovom
· lôžku hr. 150 mm, nad potrubím bude umiestnená výstražná fólia žltej farby. Na vrch potrubia
bude zároveň upevnený signalizačný vodič CE 4 mm 2 určený na vyhľadávanie potrubia.
Projektované kapacity :
- distribučný STL plynovod - D 63 x 5,8 mm - PE 1OO - SDR 11, v dÍžke 73,00 m
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- pripojovací plynovod - PE d32 x 3 mm
- médium - zemný plyn
- prevádzkový pretlak - 300 kPa
Pre umiestnenie stavby sa

určujú

tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 3207/3, 3207/29, 3207/30,
register "E" parc. č. 3207/3, v katastrálnom území Kátlovce, ako je zakreslené na
priloženom situačnom výkrese, kde je označené polohové a výškové umiestnenie
všetkých navrhovaných stavieb.
2. Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiarno - bezpečnostných predpisov,
hygienických predpisov a príslušných STN.
3. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spÍňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie budú dodržané podmienky uvedené vo
vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:
Krajský pamiatkový úrad Trnava - vyjadrenie dňa 28.07.2017 č. KPÚTT-2017/271200/58876/Grz :
- uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským
pamiatkovým úradom Trnava.
- postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- kontakt na oznámenie nálezu : 033/2452111.
NAS ES- vyjadrenie dňa 10.08.2017 č. 330-2017/25-16094:
V záujmovom území sa nachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.
Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany
existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č.351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a
zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené
alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadate!', ·resp. stavebník
povinný rešpektovať nasledovné :
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
Zároveň musí žiadate!' (resp. stavebník) dodržať ust. §65 zák. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti rušeniu).
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej
výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), príp.
splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia
existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy
existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy
zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom
správcu siete : Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421905719529.
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli
oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne,
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aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) v ochrannom
pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný
ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od
vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť
správcovi na tel. č. +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť
skutočnosť na tel. č. +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej
dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do
pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a
budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
1O. V zmysle ust. § 66 ods. 1O zák. č. 351/2011 Z.z. v prípade prekládky existujúceho
vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené
s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku
vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník
povinný vypracovať a odovzdať na schválenie PD správcovi siete.
Okresný úrad Trnava. odbor cestnej dopraw a PK - stanovisko
TT-OCDPK-2017/024862/ŠI :
- k umiestneniu stavby nemáme žiadne pripomienky.

dňa

20.07.2017

č.

OU-

Okresný úrad Trnava. odbor starostlivosti o ŽP - vyjadrenie dňa 26.07.2017 č. OU-TTOSZP3-2017/025057 /ŠSOPaK!Bo :
- dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí l.
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody.
- na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas Obce Kátlovce v zastúpení starostom. V
rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane
prírody.
- pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín
a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1
zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty . kmeňa drevín. Poškodené
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný
úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia,
pokia!' nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou
akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o
ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného
prostredia SR, v zmysle§ 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
Okresný úrad Trnava. pozemkový a lesný odbor- stanovisko dňa 08.08.2017 č. OU-TTPL0-2017/024865:
- nakoľko realizácia zámeru predpokladá dočasný zámer poľn. pôdy, je potrebné požiadať
tunajší úrad o vydanie stanoviska k použitiu poľn. pôdy na nepoľn. účel do jedného roka v
zmysle § 18 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľn. pôdy v znení
neskorších predpisov.
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OR HaZZ v Trnave- stanovisko dňa 20.07.2017:
-k predloženému návrhu sa nevyjadruje.
OR PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát - vyjadrenie dňa 19.07.2017 č. ORPZ-TTODI-20-154/2017:
ODI Trnava po preštudovaní PD súhlasí s vydan ím územného rozhodnutia podl'a
predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:
1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č .
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /ďalej len cestný
zákon/, preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú
dokumentáciu prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác
bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a
komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená
príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na
odsúhlasenie v zmysle cestného zákona,
2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou
legislatívou, teda podl'a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave - stanovisko
RÚVZ/2017/03718:
-predložený návrh neposudzuje.

dňa

03.08.2017

č.

Slovak Telekom. a.s.- vyjadrenie dňa 26.09.2017 č . 6611727056 :
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom a.s. a/alebo Dl GI Slovakia s.r.o .. Stavebník je povinný rešpektovať' nasledovné:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom(§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie§ 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
Slovakia s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Hudek,
.
anton .hudek@telekom.sk, +421 33 5442108
-zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle§ 66 ods. 1O.zákona č. 351/2011 Z .z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.
- v prípade ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na povrchu terénu . Vzhľadom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
-vytýčenie polohy SEK vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke : www.telekom.sk/vyjadrenia.
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Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať aj Všeobecné podmienky
ochrany SEK:
- v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný
zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby
premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je
oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907
777474
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadate!' povinný pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy
zariadení priamo na povrchu terénu.
- žiadame dodržať platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
Slovenský pozemkový fond- súhlas dňa 08.04.2013 č. TT/2013/000943R02 :
S uložením inž. sietí na pozemku parc.č. KN-C 3207/29 vo vlastníctve SR v správe SPF
súhlasíme za podmienok :
- na dotknutý pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia
zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to
odplatne v prospech SPF.
-k realizácii stavby je potrebné vyjadrenie prípadného užívateľa pozemku SPF.
-po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť
využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje
náklady.
SPP Distribúcia, a.s.- vyjadrenie dňa 06.06.2017 č. TD/PS/0837/2017/Mo :
Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:
-distribučné plynovody: STL PE D 63, dÍžka 73 m, prevádzkový tlak 280,00 kPa
·
- pripojovacie plynovody : stl Pe d 32, dÍžka 3,00 m, počet prípojok 1
SPP-O súhlasí s vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby za dodržania
nasledujúcich podmienok:
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich
plynárenských zariadení v zmysle§ 79 a§ 80 zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k
poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a ohrozeniu ich
prevádzky a prevádzky distribučnej siete.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a
podzemnými objektami a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 ,
- pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie
existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný požiadať SPP-O o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na
základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike,
vyhl. č. 508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych
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predpisov - súvisiacich techn. noriem a techn . pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN 73
6005, STN 73 6006, STN EN 12007-1,2,3,4, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02.
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-O (p. Milan Kováčik , tel.č. +421 32 242
3202) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-O k predpísaným skúškam
v zmysle uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v
predchádzajúcom vyjadrení SPP-O k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre
rozšírenie distribučnej siete č. 100031016.
- stavebník je povinný min. 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť
SPP-O na adresu : SPP - distribúcia a.s. , Ing. Radovan lllith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod .,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené
subjektom povereným SPP-O na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné
ukončiť preberacie konanie a majetkovo-právne vysporiadanie stavby.
Technické podmienky:
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade STN 73 3050 až
po predchádzajúcim vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp . aby
pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi
existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala
iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného
zhotoviteľom stavby v zmysle PD a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-O,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v
čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi
SPP-O,
-stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku
tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o
výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
-stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na odd. prevádzky SPP-O,
pracovisko Trnava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a
všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh.
Osobitné podmienky : - realizačnú PD predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu
štátneho dozoru SR v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009.
Správa a údržba ciest TTSK- stanovisko dňa 25.07.2017 č. 3889/2017/SÚC Tt-1 5885:
- vzhľadom na to, že časť trasy plynovodu je mimo zastavané územie obce, musíte mať
od správneho orgánu ciest povolenú výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
cesty. Začatie prác v dotyku s cestou 11/560 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska
Buková, č . t. 033/5589145. Premávka na ceste 11/560 nesmie byť počas prác ohrozená ,
prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným
značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z
výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do
pôvodného stavu.
TAVOS. a.s.- vyjadrenie dňa 01.08.2017 č. 10276/2017/AOp:
- v navrhovanej trase plynovodu sa nachádza verejná kanalizácia - výtlačné kanalizačné
potrubie z PČS 1 Kátlovce - ČOV Dechtice PE DN 1OO mm v prevádzke a majetku našej
spoločnosti.
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- pred začatím výkopových prác je nutné presnú polohu verejnej kanalizácie v prevádzke
a majetku našej spoločnosti vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TA VOS a.s.
- počas stavebných a výkopových prác žiadame kanalizáciu rešpektovať a nepoškodiť.
- pri vedení plynovodu žiadame dodržať ochranné pásmo verejnej kanalizácie v zmysle
zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení
neskorších predpisov, § 19 ods. 2. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok
požadujeme dodržať minimálnu vzd. 1 m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne
podľa STN 736005 (Priestorová norma), umiestnenie je nutné vopred predjednať s
pracovníkmi našej spoločnosti.
Západoslovenská distribučná, a.s. -vyjadrenie dňa 19.07.2017
-v záujmovom území prichádza k styku s káblovými NN vedeniami ZSD. Pred začiatkom
zemných prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. Vzdušné vedenia
požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu.
5. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a
spojovacích či silových káblov. Pri križovaní a súbehu káblov resp. potrubí s inými inž.
sieťami budú dodržané ochranné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
6. Spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné predložiť na
príslušný stavebný úrad spolu so žiadosťou o stavebné povolenie. K žiadosti je potrebné
doložiť povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, o ktoré treba
požiadať na Okresnom úrade Trnava, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Rozhodnutie o námietkach

účastníkov

konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:
Dňa

06.1 0.2017 podal
horeuvedenej stavby.

navrhovateľ

návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa
nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, · je spracovaná
a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný
úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v
lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania
uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov
a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul
do podmienok tohto rozhodnutia.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou
dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa
ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Námietky

účastníkov

neboli v konaní uplatnené.
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Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia . Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote
podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.
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 Kátlovce. 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.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č . 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov položky 59 písm. a ods. 1 vo výške 40.00 € bol zaplatený dňa 06.10.2017.
Príloha pre navrhovatel'a:

overená projektová dokumentácia pre územné konanie
Doručí

sa:

1. Účastníkom konania- verejnou vyhláškou- rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli
obce Kátlovce.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia .

deň

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec
Kátlovce), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle§ 3 ods. 6 správneho
poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.
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