OBEC KÁTLOVCE
oločn

obecn úľad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
v Trnave dňa 29.06.2022

Číslo:
výst. KAT-1372o22ná-69
Vybavuje: lng. Andrea Tomeková
Tel.:
033/55 64 345
e-mail :
tomekova@soutt.sk

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 07.03.2022 podal

Breza s.r.o., lč0 52129101, Halenárska 17, 917 01 Tmava,
ktorú zastupuje Marek Hrušovský, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany

(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

„ lBV Kátlovce, lokalita 2.2 -5 RD (10 b.i.) "

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy
SO 02 Vodovod a vodovodné prípojky
SO 03 Splašková kanalizácia a kanalizačné prípojky

SO 04 Dažďová kanalizácia
SO 06 Distribučný ľozvod NN
SO 07 Pľipojky NN

SO OS Verejné osvetlenie
SO 09 Slaboprúdové rozvody
SO 10 Sadové úpravy
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" paľc. č. 361/5, 361/6, 361/8, 361/9, 364/1,
380/2, 380/5, 380/8, 380/9, 380/10, 380/11, 380/12, 380/13, 380/17, 380/18, 380/20, 380/21,
380/22, 380/23, 380/24, 380/25, 380/26, ľegister "E" parc. č. 361/1, 378, 3217ď9, v

katastrálnom území Kátlovce, v obci Kátlovce.

Stavba obsahuje :
SO 01 Komunikácie a sDevnené Dlochv :

Návrh rieši dopravnú obsluhu záujmového územia, ktorá spočíva v čiastočnej stavebnej

š##ssťauj5#jNmaLe##esTraasáej,.pá?ždt;eT78k,|noavLmo2áarää:nätavv.bíumnkpčrneejin,driišiddeuáán3ľ
kategórie miestnych obslužných komunikácií MO 6,5/30, s mestskou úpravou lemovaním z
cestných obrúb a jednostranným vedením chodníka pre peších. Trasa komunikácie začína
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pred prvým smerovým oblúkom pri základnej škole rozšírenĺm na 2 x 2,75 m, pričom za
krátkou priamou časťou nasleduje ľavý smerový oblúk Ri = 24,0 m. Vozovka bude v
smerovom kružnicovom oblúku obojstranne rozšĺrená na 2 x 3,60 m. Komunikácia trasy 1.

ďalej pokračuje priamym úsekom, za ktorým nasledujú dva protismemé oblúky R2,3 = 24,0 m
tiež s obojstranným rozšĺrením v oblúku. Nasleduje priama časť kde je zachovaná styková
križovatka a na trase sa ďalej nachádza posledný smerový oblúk R4 = 100 m pod malým
uhlom. Pred koncom trasy je vytvorený priestor pre otáčanie vozidiel dopravnej obsluhy.
Peší chodník je navrhnutý v celej dĺžke miestnej cesty so začiatkom jeho vedenia po pravej
strane cesty a napojením sa na jestvujúcu časť pri základnej škole. Za prvým smerovým
oblúkom vedie cez cestu priechod pre chodcov, pričom pre umožnenie vybudovania

priechodu bude premiestnený ostrovček zelene kruhového tvaru. Za priechodom sa chodnĺk
bude v dĺžke 34 m nachádzať priamo za okrajom cesty, pričom na konci sa napojí na
jestvujúce schodisko vedúce ku kostolu. Ďalej bude pokračovať v páse zelene a poza
navrhované tri parkovacie státia. Chodník je ďalej vedený priečne cez vozovku priechodom
pre chodcov na opačnú stranu cesty, kde končí na konci trasy 1.
SO 02 Vodovod a vodovodné DríDoikv :

yeár#néri:šivož::g3#;|8ädí::JLĹ;:t:#ynLľv:iĽnvýectoduoľoodvovpátdnuouDy?gožÉE%8tuvjúdc,2R:
165 m. Napojenie navrhovaného vodovodu bude na verejný vodovod Rad 1-7 ako
predíženie. Na trase vodovodu budú osadené podzemné požiame hydranty DN80 v počte 2
ks, ktoré budú slúžiť ako vzdušníky. Na navrhovanej vodovodnej vetve bude osadených 10
ks vodovodných prípojok D32 PE100.
SO 03 SDlašková kanalizácia a kanalizačné DríDoikv :

Odkanalizovanie riešenej lokality - budúcej zástavby rodinných domov bude do navrhovanej

gr#,tadčíž:J;S|Páa,:čovme.jkaanvat:iáineázsáfanšat:Zvaáčnkýac:a|Ť#aujeťrri:šme':áYý:Ŕoodmp2šd,:#heDs?eot:
verejnej kanalizácie so zaústením do koncovej šachty verejnej kanalizácie PVC DN250mm
Stoka A1.1.1. Na trase navrhovanej kanalizácie budú osadené vstupné kanalizačné šachty
typového charakteru z betónových skružĺ D1000 v počte 5 ks, s liatinovým poklopom s
priemerom 600 mm, ktoré budú osadená v úrovni upraveného terénu. Na navrhovanej
gravitačnej kanalizácii budú v rámci stavby vybudované kanalizačné prípojky gravitačné z
PVC-U D160 v počte 10 ks.

SO 04 Dažďová kanalizácia :
Dažďové vody z miestnej cesty a priľahlých spevnených plôch budú odvádzané cez typové
uličné vpuste spoločným potrubím D250 do odlučovača ropných látok, z ktorého budú

vyčistené dažďové vody odvedené do retenčnej nádrže s objemom 24,0 m3. Z retenčnej
nádrže bude regulovaný odtok dažďových vôd do vsakovacej studne.
SO 06 Distribučný rozvod NN :

Navrhovaný NN distribučný rozvod bude zrealizovaný káblami NAYY-J 4x240mm2. Káble

budú vyvedené z NN rozvádzača jestvujúcej transformačnej stanice a vedené v zemi po
verejne prístupných priestranstvách, so zaústením do navrhovaných istiacich skríň SR1 SR3.
SO 07 PríDoikv NN :

Prípojky nn pre budúcu zástavbu rodinných domov budú napájané elektrickou energiou z
navrhovaných istiacich skríň SR1 - SR3. Zo skríň SR budú vyvedené káble príslušnej
dimenzie a prevedenia do rozvádzačov RE.
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SO OS Vereiné osvetlenie :

Pre zabezpečenie osvetlenia uličného priestoru budú osadené po ľavej strane navrhovanej
miestnej cesty 4 ks stožiarov s výložníkmi a svietidlami s technológiou LED. Výška stožiarov
bude 6 m. Osvetlenie bude napájané káblom AYKY-J 4xl6mm2 z existujúcich rozvodov.
Kábel bude vedený v spoločnej ryhe s káblom NN.

SO 09 Slaboprúdové rozvodv :
Slaboprúdový rozvod je navrhnutý položením chráničky HDPE 12/8, pre zavedenie optiky,
vedenej v trase s NN rozvodmi. V trase budú osadené pripojovacie boxy pre optické rozvody.

SO 10 Sadové úpraw :
Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene pozdĺž navrhovanej miestnej cesty a v
bezprostrednom okolí navrhovaných spevnených plôch. Navrhnutá je výsadba stromov
veľkokorunných a so stredne veľkou korunou, výsadba listnatých krov a výsev trávnika.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 361/5, 361/6, 361/8, 361/9,
364/1, 380/2, 380/5, 380/8, 380/9, 380/10, 380/11, 380/12, 380/13, 380/17, 380/18,
380/20, 380/21, 380/22, 380/23, 380/24, 380/25, 380/26, register "E" parc. č. 361/1, 378,
3217/79, 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 požiamo -bezpečnostných predpisov,
hygienických predpisov a príslušných STN.

3. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať 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:
Kraiský DamiatkovÝ úrad Tmava -rozhodnutie dňa 31.01.2022 č. KPUTT-2022/27511 /7862/Gľz :

- rozhodnutie o vykonaní predstihového a záchranného pamiatkového výskumu.
NASES -vyjadrenie dňa 20.12.2021 č. 330-2021/1-12691 :

- podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú
telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.
Pri realizácii stavby musia byť dodľžané 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 byt' ohrozené

alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník
povinný rešpektovat' nasledovné :
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržat' 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 byt' dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), príp.
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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 musĺ 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 byt' zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy
zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom

S?ržái:%ts:Fj::|v;i:nNýosv#é;vv?np.rneouvkoátžLžť?ž:sperá.&ovvh;c|,;í::ä:a5,Z:?ž::néprácebo,i
oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne,
aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatmosťou a
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom
pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný
ručne. Zároveň upozomí 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.
10. V zmysle ust. §66 ods.10 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.
11.

Nedodržanie

vyššie

uvedených

podmienok

ochrany

zariadení

je

porušením

povinností podľa § 68 zák. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom
znení.

OkresnÝ úrad Tmava. odbor starostlivosti o životné prostredie. ŠSOH - vyjadrenie dňa
17.12.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/037015Ú02 :

-pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o

odpadoch,
- ku kolaudácii

doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov,

ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

OkresnÝ úrad Tmava. odbor starostlivosti o ŽP, ŠSopaK -stanovisko dňa 05.01.2022 č.
OU-TT-OSZP3-2022/002563-002 :
-dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody. Na dotknutom území platí 1. stupeň
územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prĺrody).
-na výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane

prírody potrebný súhlas Obce Kátlovce v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec
zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prĺpadne finančnú náhradu do
výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prĺrody.
- zabezpečff , aby počas realizácie neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1
zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo -
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ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- v prípade, že predmetná investičná akcia (výkopové práce) spôsobĺ šírenie inváznych
druhov rastlĺn na výkopom porušených plochách, vlastnĺk, správca, alebo užívateľ

pozemku je povinný ich odstraňovať, v súlade s § 3 ods. 2 zákona č.150/2019 Z. z. o
prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene
a doplnenĺ niektorých zákonov.
-pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín

a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- pokiaľ v priebehu výstavby prĺde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný
úrad Tmava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobff nevyhnutné opatrenia,
pokiaľ 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. b) zákona o ochrane prírody.

OkresnÝ úrad Tmava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS -vyjadrenie dňa 10.01.2022 č. OU-

lT-OSZP3-2022/002528-002 :
-Stavebné objekty : "Vodovod, splašková kanalizácia a dažďová kanalizácia" sú v zmysle
§ 52 vodného zákona považované za vodnú stavbu. lnvestor je povinný požiadať tunajší
orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na jej
uskutočnenie a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d)
vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.
-stavebník je povinný podľa § 37 ods. 1 vodného zákona priložiť ku žiadosti o povolenie

vodnej stavby "SO 04 Dažďová kanalizácia" výsledky predchádzajúceho zisťovania Hydrogeologický posudok vypracovaný oprávnenou osobou. Vodná stavba musĺ byť
navrhnutá v súlade s výsledkami predchádzajúceho zisťovania.
- pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavby: "SO 01 - Komunikácie a
spevnené plochy, terénne úpravy" je investor povinný požiadať tunajšĺ orgán štátnej
vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na jej
uskutočnenie. Tento súhlas bude slúžiť ako podklad k vydaniu stavebného povolenia na
uskutočnenie predmetnej stavby príslušným stavebným úradom.
-domové a združené prípojky sú v zmysle § 139b ods. 8 písm. c) zákona č.50/1976

považované za drobnú stavbu.
- pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných
vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a
povrchových vôd.
- zabezpečiť dodržanie ustanovení nomy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia
technického vybavenia.
-realizáciou stavby nenarušff existujúce odtokové pomery v území.
OR Hazz v Tmave -stanovisko dňa 16.12.2021 č. ORHZ-TT1-761Ú01/2021 :
-s riešením protipožiamej bezpečnosti stavby súhlasĺ bez pripomienok.

OR PZ Tmava, Okresný dopravný inšpektorát -stanovisko dňa 20.12.2021 č. ORPZ-TTODl1-2021/002221-549 :
ODI Tmava po preštudovaní PD súhlasĺ s vydaním rozhodnutia podľa 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 noviel a predpisov /cestný
zákon/, preto ODI Tmava žiada v samostatnom konanĺ nezávisle od stavebného konania
predložiť k posúdeniu projektovú dokumentáciu:
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a) dočasného dopravného značenia alebo dočasných dopravných zariadení -v prĺpade,
že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej
premávky na pozemných komunikáciách vrátane cyklochodníkov, chodníkov alebo na
samostatných cestičkách pre chodcov alebo cyklistov. Projektová dokumentácia
dočasného dopravného značenia alebo dočasných dopravných zariadení spolu so
žiadosťou bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho
prostredníctvom na ODI Tmava na odsúhlasenie,
b) trvalého dopravného značenia alebo trvalých dopravných zariadení -ak príde k trvalej
zmene organizácie dopravy po ukončení samotnej stavby. Projektová dokumentácia
trvalého dopravného značenia alebo trvalých dopravných zariadenĺ spolu so žiadosťou
bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na
ODI Tmava na odsúhlasenie,
- žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia alebo dopravných
zúriadení bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra

SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení,
- pozemné komunikácie alebo spevnené plochy predmetnej stavby je potrebné pripojit'
resp. zriadiť k nim vjazd a to požiadanĺm príslušného cestného správneho orgánu o
vydanie povolenia na pripojenie pozemných komunikácií alebo zriadenie vjazdu.
Reaionálnv
úrad
vereiného
RÚVZ/2021/04192/Su-HŽP :
- súhlasí bez pripomienok.

zdravotnĺctva

-

stanovisko

dňa

30.12.2021

č.

Slovak Telekom. a.s. -vyjadrenie dňa 01.02.2022 č. 6612203301 :
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom a.s. a/alebo DIGI 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.

I 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: Tomáš
Tomašovič, tomas.tomasovic@telekom.sk, +421910394084.
-zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 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 v)riýčenie 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 spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez
intemetovú aplikáciu na stránke : https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
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- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať aj Všeobecné podmienky
ochrany SEK.
- žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedenĺ v
plnom rozsahu.

Oranae Slovensko a.s. -vyjadrenie dňa 28.12.2021 č. BA4552 2021 :
- nedôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadenĺ prevádzkovateľa Orange

Slovensko a.s.
SPP -distribúcia, a.s. -vyjadrenie dňa 10.01.2022 č. TD/NS/0022/2022/Mo :

V záujmovom území sa nachádzajú :
-plynárenskézariadenie (technologickýobjekt) : STL PE plynovod

D 63,

prípojky a

plynárenské zariadenia, 280 kpa.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len "Zákon o energetike") súhlasĺ s umiestnením vyššie uvedenej stavby
za dodržania nasledujúcich podmienok:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je

stavebnik povinný požiadat' SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
prostredníctvom online fomuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sppdistribucia.sk (časť E-služby),

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených
v tomto vyjadrenĺ,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú

dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych
predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných

a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k exjstujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a
križovanĺ navrhovaných vedenĺ s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov

a

križovaní

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
TAVOS, a.s. -vyjadrenie dňa 12.01.2022 č. 403/2022/SKv :
S navrhovaným umiestnením obytnej zóny súhlasíme, lokalita výstavby nezasahuje do
ochranných pásiem vodných zdrojov a verejných sietí v majetku a prevádzke našej
vodárenskej spoločnosti.
S navrhovaným predížením verejného vodovodu v riešenej lokalĺte s napojením na
verejný vodovod v majetku a/alebo prevádzke Tmavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
súhlasíme.
S navrhovaným odvádzaním splaškových odpadových vôd navrhovanou kanalizáciou s
napojením na verejnú kanalizáciu v majetku a/alebo prevádzke Tmavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. súhlasíme.
S navrhovaným odvedením splaškových odpadových vôd s napojením na predíženie
verejnej kanalizácie s napojením na verejnú kanalizáciu v majetku a prevádzke našej
vodárenskej spoločnosti súhlasíme.
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K navrhovanému odvádzaniu dažďových vôd nemáme pripomienky.
-upozorňujeme investora, že dažďové vody zo striech RD a spevnených plôch, musia byt'
odvedené tak, aby nedochádzalo k natekaniu týchto vôd do verejnej kanalizácie. Verejná
kanalizácia v obci bola vybudovaná výlučne ako splašková kanalizácia.

I žiadame rozdelenie pozemku parc.č. 380/2 na tri samostatné, v zmysle §22, odst.3
zákona č.442/2002 Z. z., pred podaním žiadosti o zhotovenie pripojenia a uzatvorenia
zmluvy na TAVOS, a.s..
Pre spracovanie PD pre stavebné povolenie uvádzame technické požiadavky, ktoré je
nutné dodržať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku navrhovaného
vodovodu a kanalizácie našu vodárenskú spoločnost':
-pri výstavbe žiadame použiť vodovodné potrubie typu SC/RC.
-vodovodné potrubie v celej dĺžke žiadame opatriť vyhľadávacím vodičom CuFe 6mm2,

vyvedeným do samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku.
- nad potrubie sa uloží fólia. Vrcholové body a armatúry sa označia orientačnými stĺpikmi
s popisnými tabuľkami vzdialeností.
-na oblúkoch, pod poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantami žiadame osadit'

zaisťovacie bloky.
-vodovodné prípojky sa napoja na potrubie v minimálnej vzdialenosti lm od hydrantov.

Vodovodné prípojky musia byt' na vodovod napojené navftavacou sedlovou odbočkou s
ventilom - elektrotvarovka a podzemné hydranty musia byt' na vodovod napojené
odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
-navrhovaný vodovod žiadame ukončiť podzemným hydrantom DN80.
- kanalizačné prípojky žiadame napojiť priamo na potrubie, nie do revĺznych šachiet,
doporučujeme ich opatriť spätnou klapkou proti zatápaniu, na revízne šachty na verejnej
kanalizácii žiadame osadit' poklopy protizápachové.
I v celei. lokalite Žiadame osadiť kanalizačné revízne šachty prefabrikované betónové s
priemerom 1000 mm.
- upozorňujeme investora, že navrhovaný vodovod a kanalizácia budú verejnými sieťami

len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č.442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §3, odst.2,

právnická osoba so sídlom na územĺ SR, siete musia byt' uložené do verejného
priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v súlade so zákonom.
- vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie
podl'a zákona NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení
neskorších predpisov. Projektová dokumentácja vodných stavieb rieši len odbočenia z
hlavných sietí, vodovodnú a kanalizačnú prĺpojku pre každý rodinný dom je nutné riešiť
individuálne. Vyjadrenie k vodovodným a kanalizačným prípojkám pre jednotlivé rodinné
domy vydá TAVOS a.s., až po prevzatĺ vybudovaných verejných sietí našou
spoločnosťou do prevádzky.
- pokiaľ má byt' vodovod a kanalizácia po vybudovaní a uvedení do užívania odovzdaný
do prevádzky TAVOS a.s., siete musia byt' uložené vo verejnom priestranstve a počas
výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam.
- upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom

vodovode môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t.j.
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany a na verejnej kanalizácii iba za
prítomnosti poverenej osoby prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a po konzultácii s
útvarom odvádzania odpadových vôd Trnava.
- upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov a
kanalizácií, je potrebné rešpektovat' predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane
všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
-projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložit' na vyjadrenie.
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ZáDadoslovenská distribučná, a.s. -stanovisko dňa 12.04.2022 :
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania podmienok :
-z hľadiska rozvoja siete energetiky s PD pre 5 RD (10 b.j.), kde celkové požadované

bilancie spotreby elektrickej energie zo siete energetiky sú predkladané nasledovne :
Pi/Ps = 270/190 kw, je potrebné vybudovať v spolupráci s investorom Breza s.r.o.,
Halenárska 17, 917 01 Tmava nové distribučné káblové rozvody NN. Na základe
hromadnej žiadosti o pripojenie odbemých elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej
sústavy a zmluvy v spolupráci s investorom Breza s.r.o. Halenárska 17, 917 01 Tmava.
Káble NN budú vedené po verejne prístupných priestranstvách a musia vyhovovať STN
341050, 33 2000-5-52 a 73 6005, Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako
aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí budú uložené do káblových chráničiek. NN
káble budú slučkované cez rozpojovacie skrine SR. Detailné riešenie budúcich káblových
rozvodov z TS 0040-002 z NN vývod, káblom NAYY-J 4x240 mm ako aj počet a
rozmiestnenie nových rozpojovacích skríň bude rozpísané v PD pre stavebné povolenie.
- v rámci výstavby sa predpokladá aj s výstavbou verejného osvetlenia. Realizáciu rieši

investor na vlastné náklady.
I deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prĺpojným zariadením

žiadateľa budú nové SR.
-pred vypracovanĺm ďalšieho stupňa PD žiadame projektanta ku konzultácii s príslušným

správcom ZSD, a.s. danej lokality. Vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie bude po
úhrade ceny za pripojenie.
- miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byt' zabezpečené pre

pracovníkov energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu -zodpovedný žiadateľ o
pripojenie.

- v prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej

distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme
v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení
definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so

stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je
povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo
zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blĺzkosti VVN, VN a NN
vedení.

- pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce
siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Racik
tel. 033/5563216, email: marcel,racik@zsdis.sk.

5. Spracovanú projektovú dokumentáciu pre dopravnú stavbu (SO 01) je potrebné predložiť
na špeciálny stavebný úrad -tunajší úrad spolu so žiadosťou o stavebné povolenie.

6. Spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné predložiť na
príslušný stavebný úrad spolu so žiadosťou o stavebné povolenie.

7. Spracovanú projektovú dokumentáciu pre vodnú stavbu (SO 02, SO 03, SO 04) je
potrebné predložiť na špeciálny stavebný úrad -Okresný úrad Tmava, odbor starostlivosti
o životné prostredie spolu so žiadosťou o stavebné povolenie.
8. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečĺ 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.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
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0dôvodnenie:
Dňa 07.03.2022 podal
horeuvedenej stavby.

navrhovatel'

návrh

na

územné

rozhodnutie

na

umiestnenie

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastnĺkom konania a
dotknutým orgánom aorganizáciám. Vzhl'adom k tomu, že pre územie, vktorom sa
nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná
a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný
úrad upustil podl'a § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v
lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastnĺci 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,

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,

Ko\\árova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnut.`e }e možné preskúmat' 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. 2 vo výške 9 x 100.00 €, celkom 900.00 € bol zaplatený
dňa 14.03.2022.
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Pľíloha pre navľhovatel'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 podl'a § 26 správneho poriadku. Za deň
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.
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.

zvesené dňa
podpis, pečiatka

Na vedomie:
1. Breza s.r.o., Halenárska 17, 917 01 Trnava
2. Marek Hrušovský, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany

3. Obec Kátlovce, Obecný úrad, 919 55 Kátlovce 1
4. Spoločný obecný úrad - k spisu

