
OBEC KÁTLOVCE
Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02  Trnava

Čísio:           Výst.KAT-14/2022rrá-70                                                                                v Trnave dňa 29.06.2022
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"),   vúzemnom   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,
ktorého 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. Iokalita 2.2 -5 RD ``

SO 05 Prekládka VN vedenia

(ďalej len "stavba") na pozemkoch registeľ "C`` parc. č. 361/6, 361/9, 380/5, 380/10, 380/22,
380/23,  380/24,  register "E"  parc.  č.  361/1,  378,  v  katastrálnom  území  Kátlovce,  v obci
Kátlovce.

Popis stavby:
V záujmovom  území výstavby sa  nachádza  existujúce VN  vedenie,  trasa  linky č.  203.  Toto
vedenie bude zaistené, odpojené a preložené do zeme v novej trase.

Časť jestvujúceho vedenia je vedená v zemi a časť vedenia je vedená vzduchom  na dvoch
podperných bodoch. Zemné káblové VN vedenie bude na pozemku parc.č. 380/22 pri hranici
s pozemkom parc.č. 3217/78 strihnuté a nadpojené hybridnou zemnou káblovou spojkou. Od
miesta  spojky  bude  vedený  nový  VN  kábel  3x  22-NA2XS(F)2Y  lxl50/RM  v  zemi  až  do
existujúcej  transformačnej  stožiarovej  stanice  TS  0040-002.  Transformačná  stanica  bude
vybavená  odpojovačom  s  prepäťovou  ochranou  a  poistkami.  Káble  budú  vedené v zemi  po
verejne prístupných priestranstvách.

Pôvodná  trasa  od  miesta  spojky  po  transformačnú  stanicu  v  dížke  85  m,  vrátane  dvoch
podperných bodov sa zdemontuje.
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.   Stavba bude umiestnená na  pozemkoch register "C"  parc.  č.  361/6, 361/9,  380/5,  380/10,
380/22,  380/23,  380/24,  register "E"  parc.  č.  361/1,  378  v  katastrálnom  území  Kátlovce,
ako je zakreslené na priloženom sftuačnom výkrese,  kde je označené polohové a výškové
umiestnenie navrhovanej stavby.

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:

ZáDadoslovenská distribučná. a.s. -stanovisko dňa  17.02.2022 :
Z   hľadiska   rozvoja   siete   energetiky   svykonaním   preložky   súhlasíme   za   dodržania
nasledovných podmienok :
I    vzhľadom    na    preložku    siete    vo    vlastnĺctve   Západoslovenskej    distribučnej,    a.s.

požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
-  požadujeme  predložiť  na  odsúhlasenie všetky stupne  PD  prekládky,  kde  budú  vedené
samostatné stavebné objekty VN.
Prekládka bude pozostávať :
-demontáž : VNV vedenia 22-3xAIFe 6 50 v dĺžke 85 m, VN stožiar č.  1  Typ:  PR POZ 40
kN  12M a VN PB č.2 Typ JB  10,5/3.
-nové VNK vedenie č. 203 pre TS 0040-002  požadujeme nahradff za VNV v novej trase
za  VNK  kábel  typ  NA2XS(F)2Y  3xlxl50  a  to  naspojkovaním  na  existujúci  VNK (kábel)
vedenia  203.  Novovybudovaný VNK  príde  ukončiť vez VN  koncovky na VN  poistkových
spodkoch TS 0040-002 stožiarová TS.
-v trase VNK Žiadame  položff  HDPE  chráničku  pre optiku.  Prekládka  bude zrealizovaná

po podpísaní a splnenĺ podmienok zmluvy o preložke so Západoslovenskou distribučnou,
a.s.  a žiadateľom  Breza s.r.o..  Náklady preložky budú na  náklady žiadateľa a ich výška je
predpokladaná na 9 493 €.
-    požadujeme    dodržanie    ochranného    pásma    všetkých    VVN,    VN    a    NN    vedení
definovaných  podľa  st3  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  blízkosti  VVN,  VN  a  NN
vedení.
-  v  prípade  existencie  sietí  vo  vlastníctve  ZSD,  a.s  pred  zahájením  výkopových  prác

požadujeme    cestou    objednávky    vytýčiť    jestvujúce    siete    VN    a    NN    v    správe
Západos]ovenskej  distribučnej.  Objednávku  adresujte  na  p.  Zemka  tel..  033/5563216,
email: dusan.zemkozsdis.sk.
-  v  prĺpade,  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.  Miesto  merania a
prístup   k   meracĺm   zariadeniam   musí   byť   zabezpečené   pre   pracovníkov   energetiky
celoročne v každú dennú a nočnú dobu -zodpovedný investor.
I za detailné technické riešenie v zmysle p[atných predpisov a STN zodpovedá projektant.
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Kraiský  pamiatkový  úrad  Tmava  -rozhodnutie  dňa  31.01.2022  č.   KPUTT-2022/2751-
1 /7862/Grz :
-rozhodnutie o vykonanĺ predstihového a záchranného pamiatkového výskumu.

NASES -vyjadrenie dňa 20.12.2021  č. 330-2021/1-12691  :
-  podľa  Vami  zaslaných  podkladov  sa  vo  vyznačenom  záujmovom  územĺ  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  bw  ohrozené
alebo  poškodené  zariadenia,  ktoúch  správcom  je  NASES,  je  žiadateľ,  resp.  stavebník
povinný rešpektovať nasledovné :
1.  Existujúce  zariadenia  sú  chránené  ochranným  pásmom  (68  zákona  č.  351/2011  Z.z.)
Zároveň  musí Žiadateľ  (resp.  stavebník)  dodržať  ust.  §65  zák.  351/2011  Z.z.  o  ochrane
proti  rušeniu).
2.   Podmienky  ochrany  a  dozorovania  nad   siet'ami  v  správe  NASES  počas  samotnej
výstavby     musia     byť     dohodnuté     medzi     žiadateľom     (resp.     stavebníkom),     prĺp.
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  zakreslff
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  pracovnĺkom
správcu siete :  lvan 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,

:8žp:d#Ííeens:%:heYĺes#uUžívva#enneívhaodi:ériafá%ídĺ8m(#avpar:!hŤbia#š:tT:j:)°vpa:Th°rsať:nuo:
pásme od vymedzenej  polohy telekomunikačných zariadení. Výkop  musí bw realizovaný
ručne.   Zároveň   upozomí   na   možnú   odchýlku   skutočného   uloženia   zariadenia   od
vyznačenej polohy na povrchu terénu +/-30 cm.
7.  Akékoľvek  poškodenie  zariadeni  v  správe  NASES  je  nutné  bezodkladne  oznámw
správcovi na tel. č. +421  232 780 799.
8.    V  prĺpade  odkrytia  existujúcich  sietí  v  správe  NASES  je  Žiadateľ  povinný  oznámff
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    zariadenĺ    je    porušením
povinností  podľa   §  68  zák.   351/2011   Z.z.   o  elektronických   komunikáciách  v  platnom
znení.



Strana 4 k rozhodnutiu č.Výst.KAT-14/2022fl-á-70

0kresný  úrad  Tmava,  odbor starostlivosti  o  životné  Drostredie,  ŠSOH  -  vyjadrenie  dňa
17.12.2021  č. OU-lT-OSZP3-2021/037015-002  :
-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-OSZP3-2022/002563Ú02 :
-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,  prípadne  finančnú  náhradu  do
vÝšky spoločenskej hodnoty drevĺn, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- zabezpečiť,  aby počas  realizácie  neboli  poškodzované dreviny v súlade  s  § 47  ods.  1
zÁkona  o  ochrane  prírody.  Výkopové  práce  v  blízkosti  drevín  žiadame  vykonať  cftlivo  -
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)  spÔsobí  šírenie  inváznych
druhov   rastlín   na   výkopom   porušených   plochách,   vlastník,   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 doplnení niektorých zákonov.
I 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  príde  k  nálezu  chráneného  druhu  (rastlina,  živočĺch)  je
stavebník,   resp.  organizácia  uskutočňujúca  stavbu,  povinná  nález  ohlásiť  na  Okresný
úrad  Tmava,  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  a  urobiť  nevyhnutné  opatrenia,
pokiaľ  nebude  rozhodnuté  o  nakladaní  s  ním.  V  prĺpade,  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-OSZP3-2022/002528Ú02 :
-  pri  realizácii  a  následnom  užívaní stavby dbať na ochranu  povrchových  a  podzemných
vôd   a   zabránff   nežiadúcemu   úniku   nebezpečných   látok   do   pôdy,   podzemných   a
povrchových vôd.
-  zabezpečiť  dodržanie  ustanovení  normy  STN  73  6005  -  Priestorová  úprava  vedenia
technického vybavenia.
- realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

OR Hazz v Tmave -stanovisko dňa  16.12.2021  č. ORHZ-TT1-761Ú01/2021  :
-s riešením protipožiamej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Reaionálnv      úrad      vereiného      zdravotníctva      -     stanovisko      dňa      30.12.2021      č.
RÚVZ/2021/04192/Su-HŽP :
- súhlasí bez pripomienok.

Slovak Telekom, a.s. -vyiadrenie dňa 01.02.2022 č. 6612203301  :
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.. Stavebník je povinný rešpektovať' nasledovné:
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-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.
- stavebnĺk 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  vlastnĺctve  Slovak  Telekom,  a.s.  a/alebo
DIG[  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  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:/Mww.telekom.sk/vyjadrenia.
-  stavebník  alebo  nĺm  poverená  osoba  je  povinná  dodržať  aj  Všeobecné  podmienky
ochrany SEK.
- žiadame  dodržať  platné  predpisy  podľa  STN  73  6005  pre  priestorovú  úpravu  vedení v

plnom rozsahu.

Oranae Slovensko a.s. -vyjadrenie dňa 28.12.2021  č. BA-4552 2021  :
-  nedôjde  ku  stretu  podzemných  telekomunikačných  zariadení  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,    prĺpojky   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  doplnenĺ  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov
(d'alej    len    "Zákon    o   energetike")   súhlasí   s    umiestnenĺm   vyššie    uvedenej    stavby
za dodržania nasledujúcich podmienok:
-  pred   realizáciou  zemných  prác  a/alebo  pred  začatím  vykonávania  iných  činností  je
stavebník   povinný  požiadat'  SPP-D  o  vytýčenie  existujúcich   plynárenských  zariadení
prostredníctvom   online  formuláru  zverejneného   na  webovom   sídle   SPP-D  www.spp-
distribucia.sk (časť E-služby).

TAVOS. a.s. -vyjadrenie dňa  12.01.2022 č. 403/2022/SKv :
- s  navrhovaným  umiestnením  obytnej  zóny súhlasíme,  Iokalita  výstavby  nezasahuje  do
ochranných   pásiem  vodných  zdrojov  a  verejných  sietí  v  majetku  a   prevádzke  našej
vodárenskej spoločnosti.
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-  upozorňujeme,  že  pri  akejkol'vek  stavebnej  alebo  inej  činnosti  v  trase  vodovodov  a
kanalizácií, je potrebné rešpektovat' predmetné zariadenia a  ich  pásma ochrany,  vrátane
všetkých   ich   zariadenĺ  a   súčastí   podl'a   §   19  zákona   č.   442/2002  Z.   z.   o  verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.

5.   Spracovanú  projektovú  dokumentáciu  pre  stavebné  povolenie  je  potrebné  predložit'  na
príslušný stavebný úrad spolu so žiadost'ou o stavebné povolenie.

6.   Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a
spojovacích  či  silových  káblov.  Pri  križovaní  a  súbehu  káblov  resp.  potrubĺ  s  inými  inž.
siet'ami budú dodržané ochranné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenje:

Dňa    07.03.2022    podal    navrhovateľ    návrh    na    územné    rozhodnutie    na    umiestnenie
horeuvedenej. stavby.

Stavebný úrad  oznámil  začatie  územného  konania  všetkým  známym  účastníkom  konania  a
dotknutým   orgánom   aorganizáciám.   Vzhľadom   k   tomu,   Že   pre   územie,   vktorom   sa
nachádzajú    pozemky,    navrhnuté   na   zastavanie   predmetnou   stavbou,   je   spracovaná
a schválená  územno-plánovacia dokumentácia a pomery v územĺ sú jednoznačné,  stavebný
úrad  upustil  podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od  ústneho  pojednávania a stanovil,  že v
lehote  do  10  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 účastnĺkov 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
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0bec  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 konanĺ) až po vyčerpanĺ 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 100.00 € bol zaplatený dňa 14.03.2022.

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  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

1.  Breza s.r.o„  Halenárska  17, 917 01   Trnava
2.  Marek Hrušovský,  Rošlímska 3, 919 27   Brestovany
3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47   Bratislava

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


