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

Čísio:            Výst.KAT-112/2022/Táll 8
Vybavuje:   lng. Andrea Tomekóvá
Tel.:              033/55 64 345
e-mail:         tomekova@soutt.sk    .

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

v Trnave dňa 03.03.2023

Obec  Kátlovce,  ako  stavebný úrad  prĺslušný podľa  §  117 zákona  č.  50/1976 Zb.  o  územnom
plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v  znenĺ  neskorších  predpisov  (ďalej  len"stavebný  zákon"),  v  stavebnom  konanĺ  preskúmal  podľa  § 62  stavebného  zákona  žiadost'

o stavebné povolenie,  ktorú dňa 26.10.2022 podal

Breza s.r.o., lč0 52129101, Halenárska 17, 917 01   Trnava

(ďalej   len   "stavebník"),   a   na  základe  tohto   preskúmania  vydáva   podľa   § 66   stavebného
zákona   a   §  10   vyhlášky   č.   453/2000   Z.z.,   ktorou   sa   vykonávajú   niektoré   ustanovenia
stavebného zákona

stavebné   povolenie

na stavbu
-IBV Kátlovce. lokalita 2.2 -5 RD "

SO OS Verejné osvetlenie

(ďalej len "stavba") na pozemkoch ľegister "C"  paľc. č. 361/8, 380/11, ľegisteľ "E"  paľc. č.
361/1, v katastrálnom území Kátlovce, v obci Kátlovce,  na umiestnenie ktorej bolo vydané
Obcou  Kátlovce  územné  rozhodnutie  pod  č.  Výst.KAT-13/2022fl-á-69  zo  dňa  29.06.2022,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2022.

Stavba obsahuje:

Pre  zabezpečenie  osvetlenia  uličného  priestoru  budú  po  l'avej  strane  navrhovanej  miestnej
cesty  (vzelenom  páse,  resp.  na  okraji  chodnĺka)  osadené  4  ks  stožiarov  s  výložníkmi  a
svietidlami  s technológiou  LED.  Výška  ocel'.  pozinkovaných  stožiarov  bude  6  m,  vzdialenost'
medzi  stožiarmi  bude  cca  24  -  28  m.  Osvetlenie  bude  napájané  z  najbližšieho  svetelného
bodu.  Na jestvujúcom stožiari bude osadená poistková skrinka SPP2, z ktorej bude vyvedený
kábel CYKY-J 4xl 0 mm2.  Kábel bude vedený v zemi v spoločnej ryhe s káblom NN.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.   Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorú vypracoval  lng.  Milan Chorvatovič,  UI.  9.  mája  11,  917 02  Trnava a ktorá je prílohou
tohto   rozhodnutia,   prĺpadné   zmeny   nesmú   byt'   uskutočnené   bez   predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
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2.   Stavebnĺk zabezpečĺ vytýčenie  priestorovej  polohy povoľovanej stavby podl'a  rozhodnutia
o  umiestnení  stavby  č.  Výst.KAT-13/2022/Tá-69  zo  dňa  29.06.2022   právnickou  alebo
fyzickou osobou na to oprávnenou.

3.   Pri  uskutočňovaní stavby je  nutné dodržiavať  predpisy týkajúce  sa   bezpečnosti  práce a
technických  zariadení,  predovšetkým  vyhlášky  č.   147/2013  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú
podrobnosti   na   zaistenie   bezpečnosti   a   ochrany   zdravia   pri   stavebných   prácach   a
prácach  s  nimi  súvisiacičh  a  podrobnosti  o  odbornej  spôsobilosti  na  výkon  niektorých
pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4.   Pri  stavbe  budú  dodržané  ustanovenia  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,   ktoré   upravujú   požiadavky   na   uskutočnenie   stavieb  a   príslušné
technické normy.

5.   Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň.

6.   Stavba  bude dokončená  najneskôr do 3 rokov odo dňa  nadobudnutia  právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

7.   Stavba  bude  uskutočňovaná  dodávatel'sky.  Podl'a    §  62  ods.  1   pĺsm.  d)  stavebného
zákona do  15 dní od  ukončenia výberového konania oznámi stavebnĺk stavebnému úradu
dodávatel'a stavby.

8.   Navrhovaná  stavba  bude  po  kolaudácii  odovzdaná do  majetku  a  správy obce  Kátlovce v
zmysle Zmluvy o  budúcej zmluve o odplatnom  prevode vlastníctva  a prevzatĺ záväzku  na
prevod vlastnĺckeho práva k stavbe a pozemkov pod  ňou zo dňa 28.11.2022.

9.   V  prípade  zásahu  do  miestnej.  komunikácie  treba  pred  zaháj.ením  prác  požiadat'  obec
Kátlovce o rozkopávkové povolenie pred  realizáciou výkopových prác.

10.Pred  začatĺm  výkopovýQh  prác  požiadat'  o  vytýčenie  všetkých  inžinierskych  sietí  u  ich
správcov formou písomnej objednávky.

11. Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov :

Kraiský  pamiatkový  úrad  Trnava  -rozhodnutie  dňa  31.01.2022  č.   KPUTT-2022/2751-
1/7862/Grz :
-rozhodnutie o vykonanĺ predstihového a záchranného pamiatkového výskumu.

Okresný  úrad  Trnava,  Odbor starostlivosti  o  životné  prostredie,  ŠSOH  -  vyjadrenie  dňa
14.07.2022 č.  OU-TT-OSZP3-2022/028031-002  :
- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržat' ustanovenia zákona  o
odpadoch,
-  ku  kolaudácii    doložit'  doklady  o  spôsobe  zhodnotenia,  prĺp.  zneškodnenia  odpadov,
ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava,  Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSopaK -stanovisko dňa
13.07.2022 č. OU-TT-OSZP3-2022/028045-002 :
-  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  1.
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prĺrody).
-  na   nevyhnutný  výrub  drevĺn  (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
prírody.
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-  zabezpečiť,  aby  pri  výstavbe   neboli  poškodzované  dreviny  v  súlade  s  §  47  ods.   1
zákona  o  ochrane  prírody.  Výkopové  práce  v  blízkosti  drevín  žiadame  vykonat'  citlivo  -
ručne  a  dodržiavať  primeranú  ochrannú  vzdialenosť  od  päty  kmeňa  drevĺn.  Poškodené
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blĺzkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
-  pri  realizácii  investičnej  akcie  postupovať tak,  aby  neprišlo  ku zbytočnému  úhynu  rastlĺn

a živočíchov,  v zmysle § 4 ods.  1  zákona o ochrane prírody.
-   sadové   úpravy   žiadame   zrealizovat'   najneskôr   do   kolaudácie   stavby,   zabezpečiť
autorský  doz_o[  a  následnú  starostlivosť  o  dreviny,  v  súlade  s  §  47  ods.  2  zákona  o
ochrane prírody.
-   v   prípade,   Že   počas   realizácie   investičnej   akcie   (výkopové   práce)   spôsobí  šírenie
inváznych   druhov   rastlĺn   na   výkopom   porušených   plochách,   vlastník,   správca,   alebo
užĺvateľ 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 zmene
a doplnení niektorých zákonov.
-   pokiaľ  v  priebehu   výstavby  príde   k  nálezu   chráneného  druhu   (rastlina,   živočĺch)  je
stavebnĺk,   resp.  organizácia  uskutočňujúca  stavbu,   povinná  nález  ohlásiť  na  Okresný
úrad   Tmava,   odbor  starostlivosti  o  životné   prostredie  a   urobiť  nevyhnutné  opatrenia,
pokial'   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.

ZáDadoslovenská distribučná,  a.s. -stanovisko dňa 08.08.2022 :
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania týchto podmienok:
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
vykonat'    poučenie    (obóznámenie)    všetkých    osôb    vykonávajúcich    činnost',     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.

12. Dodržat' ďalšie prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.

13.Podľa   §   100   písm.   a)   stavebného   zákona   stavebník   umožní   orgánom   ŠSD   a   nimi
prizvaným  znalcom  prístup  na  stavenisko  a  do  stavby  a  vytvorí  podmienky  pre  výkon
dohľadu.

14. Stavebník označĺ stavbu štítkom podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona.

15.Podľa  §  66  ods.  3  písm.  h) je  stavebník je  povinný oznámiť  stavebnému  úradu  začatie
stavby.

16.Stavebník  pred  ukončenĺm  stavebných  prác  požiada  o  kolaudáciu  stavby  v  zmysle  § 79
stavebného zákona.

17. Stavebník je povinný všetky podmienky,  za  ktorých je stavba povolená,  plniť,  po doručení
tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú pre neho záväzné.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
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0dôvodnenie:

Dňa   26.10.2022   podal   stavebník  žiadosť   o   vyda,nie   stavebného   povolenia   na   uvedenú
stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.  Uzemné rozhodnutie o umiestnenĺ stavby
bolo vydané obcou Kátlovce dňa 29.06.2022 pod č. Výst.KAT-13/2022Há-69 a právoplatnost'
nadobudlo dňa 01.08.2022..

Stavebný úrad  oznámil začatie  stavebného  konania všetkým známym  účastníkom  konania a
dotknutým    orgán.ohi    a    organizáciám.    Stavebný    úrad    podl'a    ustanovení    §61    ods.2
stavebného   zák-ona   upustil   od   ústneho   pojednávania   a   miestneho   zist'ovania,   nakoľko
pomery  staveniska   mu   boli  dobre  známe  a  žiadost'  poskytovala  dostatočný  podklad   pre
riadne a spol'ahlivé  posúdenie  navrhovanej stavby. Zároveň stanovil  lehotu  7  pracovných dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia,  v ktorej  môžu  účastníci  konania  uplatnit' svoje námietky
a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný  úrad  v  uskutočnenom  správnom  konaní  preskúmal  predloženú  žiadost'  z  hl'adísk
uvedených  v § 62  stavebného  zákona,   prerokoval  ju  s účastnĺkmi  konania  a  s dotknutými
orgánmi  a  organizáciami  a  zistil,  že jej  realizáciou  alebo  užĺvaním  nie  sú  ohrozené  záujmy
chránené   stavebným   zákonom,   predpismi   vydanými   na  jeho   uskutočnenie   a   osobitnými
predpismi.

Stavebný   úrad    zaistil    vzájomný   súlad    predložených   stanovísk   dotknutých   orgánov   a
organizáciĺ  požadovaných  osobitnými  predpismi,  zabezpečil  plnenie  požiadaviek  vlastníkov
a správcov  pre   napojenie  do   sietí  technického  vybavenia   a ich   stanoviská  a   požiadavky
zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová   dokumentácia   stavby   splňa   všeobecné   technické   požiadavky   na   výstavbu   a
podmienky   územného   rozhodnutia   o   umiestnení   predmetnej   stavby.   Stavebný   úrad   v
priebehu  stavebného  konania  nezistil  dôvody,  ktoré  by bránili  vydaniu  stavebného  povolenia
stavby. Stavebný úrad  preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
•Námietky účastníkov neboli.v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné  povolenie  stráca  podl'a  § 67  stavebného  zákona  platnost',  ak  sa  s uskutočnenĺm
stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou  nesmie  byt' začaté,  pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konanĺ (správny poriadok) v znení neskorších  predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Podl'a § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb.  o správnom  konaní proti tomuto rozhodnutiu  možno
podat' 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  preskúmat'  súdom  (§  47  ods.  4
zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

-,:f      Ž gr. Dalibor Minarovič
starosta obce Kátlovce
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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 pokládá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie  musí  byt'  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.

vyvesené dňa
podpis,  pečiatka

zvesené dňa
podpis,  pečiatka

Poplatok:

Správny poplatok podl'a zákona č.145/1995 Z.z.  o správnych  poplatkoch v znení neskorších
predpisov položky 60  písm.  g   vo výške  100.00 € bol zaplatený dňa  13.01.2023.

Príloha:

-     overená projektová dokumentácia pre stavebníka

Na vedomie:
1.  Breza s.r.o.,  Halenárska  17, 917 01   Trnava

- projektant:
2.  lng.  Milan Chorvatovič,  UI.  9.  mája  11,  917 02   Trnava

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


