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

Číslo:           výst. KAT-114/2022n-á-2o
Vybavuje:    lng. Andrea Tomeková
Tel.:              033/55 64 345
e-mail:         tomekova@soutt.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

v Trnave dňa 03.03.2023

Obec Kátlovce,  ako  špeciálny stavebný úrad  príslušný podľa §  120 ods.1  zákona č.  50/1976
Zb.   o   územnom   plánovaní  a   stavebnom   poriadku   (stavebný  zákon)  v  znení   neskorších
predpisov (ďalej  len  "stavebný zákon")  a  §  3a  ods.  4  zákona  č.135/1961  Zb.  o  pozemných
komunikáciách  (cestný  zákon)  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  "cestný  zákon"),    v
stavebnom  konaní  preskúmal  podľa  § 62  stavebného  zákona  žiadosť o stavebné  povolenie,
ktorú dňa 26.10.2022 podala

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

(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

„  lBV Kátlovce.  lokalita 2.2 -5 RD "

SO 01  Komunikácie a spevnené plochy
SO 10 Sadové úpravy

(ďalej  len  "stavba")  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,
380/26,  ľegister ``E"  parc.  č.  361/1,  378,  321779, v katastrálnom  území  Kátlovce, v obci
Kátlovce,  na  umiestnenie  ktorej  bolo  vydané  obcou  Kátlovce  územné  rozhodnutie  pod  č.
Výst.KAT-13/2022/Tá-69 zo dňa 29.06.2022,  ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2022.

Stavba obsahuje:
SO 01  Komunikácie a spevnené plochv :

Projekt  rieši  dopravnú  obsluhu  záujmového  územia,   ktorá  spočíva  v  čiastočnej  stavebnej
úprave  jestvujúcej  miestnej  cesty  a  jej ,predĺžení  k  navrhovanýpi  stavbám  pre  individuálnu
bytovú  výstavbu.  Navrhnutá je trasa  1.  dlžky  178,10  m,  trasa  11.  dlžky 9,25  m  a  trasa  111.  dĺžky
8,00   m.   Trasa   1.   je   zaradená   vo   funkčnej   triede   C3,   kategórie   miestnych   obslužných
komunikácií  MO  6,5/30,  s  mestskou  úpravou  lemovaním  z cestných  obrúb  a jednostranným
vedenĺm  chodníka  pre  peších. Trasa  komunikácie začína  pred  prvým smerovým oblúkom  pri
základnej  škole  rozšĺrením  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
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rozšírená  na  2  x  3,60  m.  Komunikácia  trasy  1.  ďalej  pokračuje  priamym  úsekom,
nasledujú  dva  protismerné  oblúky  R2,3  =  24,0  m  tiež  s  obojstranným  rozšírenĺm
Nasleduje  priama  časť  kde je  zachovaná  styková  križovatka  a  na  trase  sa  ďalej
posledný  smerový  oblúk  R4  =  100  m  pod  malým  uhlom.   Pred   koncom  trasy  je
priestor pre otáčanie vozidiel dopravnej obsluhy.
Peší chodník je  navrhnutý v celej  dlžke  miestnej  cesty so  začiatkom jeho  vedenia  po  pravej
strane  cesty  a  napojením  sa  na  jestvujúcu  časť  pri  základnej  škole.  Za  prvým  smerovým
oblúkom   vedie   cež   cestu   priechod   pre   chodcov,   pričom   pre   umožnenie   vybudovania
priechodu  bude  Ďremiestnený ostrovček zelene  kruhového tvaru.  Za  priechodom  sa  chodník
bude  v  dížke  34  m   nachádzat'  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.
Parkovacie  státia  budú  nahradené  novým  parkovacím  pásom  s  pozdížnym  radením  vozidiel
(9  park,  miest).
Povrch   komunikácie  je   riešený   z   asfaltobetónu,   chodníky   a   vjazdy   budú   mať   povrch   z
betónovej dlažby.

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

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.   Stavba  bude uskutočnená  podl'a  projektovej dokumentácie overenej v stavebnom  konaní,
ktorú vypracovali  :  SO 01  -lng.  Hana  Fraňová -PHF design  s.r.o.,  919 29  Malženice 483,
SO  10  -lng.  Michala  Ze.mková,  Botanická  25,  917  08  Trnava,  a  ktorá  je  prílohou  tohto
rozhodnutia,  prípadné  zmeny  nesmú  byt'  uskutočnené  bez  predchádzajúceho  povolenia
stavebného úradu.

2.   Stavebník zabezpečí vytýčenie  priestorovej  polohy povol'ovanej stavby podl'a  rozhodnutia
o  umiestnení  stavby  č.  Výst.KAT-13/2022n-á-69  zo  dňa  29.06.2022   právnickou  alebo
fyzickou osobou na to oprávnenou.

3.   Pri  uskutočňovaní  stavby je  nutné dodržiavat'  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  súvisiacich  a  podrobnosti  o  odbornej  spÔsobilosti  na  výkon   niektorých
pracovných činnostĺ a dbat' 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   písm.   d)  stavebného
zákona do  15 dní od  ukončenia výberového konania oznámi stavebnĺk stavebnému  úradu
dodávatel'a stavby.
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8.   Pred  začatĺm  výkopových  prác  požiadat'  o  vytýčenie  všetkých  inžinierskych  sietí  u  ich
správcov formou písomnej obj'ednávky.

9.   Do  termĺnu  kolaudácie  stavbv  musí  bvt'  osadené  trvalé  dopravné  značenie  na  základe
určenia obce Kátlovce, cestou Spoločného obecného úradu.

10. Navrhovaná  komunikáciä  bude wbudovaná ako miestna a Do kolaudácii  bude odovzdaná
doma obce  Kátlovce  v zmysle  Zmluvy  o  budúcej  zmluve  o odplatnom
prevode   vlastníekeho   práva   k   miestnej   komunikácii   a   pozemkov   pod   ňou   zo   dňa
28.11.2022.    --

11.Pred  začiatkom   realizácie  stavby  musí  byt'  osadené  prenosné  dopravné  značenie  na
základe určenia obce Kátlovce, cestou Spoločného obecného úradu.

12. 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.

Obec Kátlovce -záväzné stanovisko dňa 07.12.2022 č. výst.KAT-12o/2022n-á-124
-povolenie pripojenia budúcej miestnej cesty na jestv.  miestnu cestu.

Okresný  úrad  Tmava.  Odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie,  ŠSOH  -  vyjadrenie  dňa
14.07.2022 č.  OU-lT-OSZP3-2022/028031 -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 výstavby.

Okresný úrad Trnava.  Odbor starostlivosti o životné Drostredie, ŠSopaK -stanovisko dňa
13.07.2022 č.  OU-TT-OSZP3-2022/028045-002 :
-  dodržiavat'  ustanovenia  zákona  č.  543/2002  Z.z.  o  ochrane  prírody  a  krajiny  v  znení
neskorších  predpisov  (ďalej  len  "zákon  o  ochrane  prírody"),  na  dotknutom  územĺ  platĺ  1.
stupeň územnej ochrany prĺrody 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,    prípadne
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane
prírody.
-  zabezpečiť,   aby  pri  výstavbe  neboli   poškodzované  dreviny  v  súlade  s  §  47  ods.   1
zákona  o  ochrane  prírody.  Výkopové  práce  v  blĺzkosti  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 zasypat'.
-pri  realizácii  investičnej  akcie  postupovat' tak,  aby neprišlo  ku zbytočnému  úhynu  rastlín

a živočíchov, v zmysle § 4 ods.  1  zákona o ochrane prírody.
-   sadové   úpravy   žiadame   zrealizovať   najneskôr   do   kolaudácie   stavby,   zabezpečiť
autorský  dozor  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   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 zmene
a doplnení niektorých zákonov.
-   pokiaľ  v  priebehu   výstavby  príde   k  nálezu   chráneného  druhu  (rastlina,   živočích)  je

stavebník,   resp.  organizácia   uskutočňujúca  stavbu,  povinná  nález  ohlásiť  na  Okresný
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úrad  Tmava,   odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  a   urobiť  nevyhnutné  opatrenia,
pokial'  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  pĺsm.  b) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad  Tmava.  odbor starostlivosti  o ŽP.  ŠVS -vyjadrenie dňa  08.08.2022  č.  OU-
TT-OSZP3-20227028145-002  :
-pri  realizácira-následnom  uŽívaní  stavby dbať  na  ochranu  povrchových  a  podzemných
vôd   a   zabrániť   nežiadúcemu   úniku   nebezpečných   látok   do   pôdy,   podzemných   a
povrchových vôd.
-  zabezpečit'  dodržanie  ustanovení  normy  STN  73  6005  -  Priestorová  úprava  vedenia
technického vybavenia.
-realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Okresný  úrad  Trnava,  odbor starostlivosti  o ŽP,  ŠVS  -súhlas dňa  11.08.2022  č.  OU-TT-
OSZP3-2022/030111 -002  :
-   pri   realizácii   stavby   dbať   na   ochranu   povrchových   a   podzemných   vôd   a   zabrániť
nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy,  podzemných a povrchových vôd.
-  prípadné  úniky je  stavebník  povinný okamžite  posypať vhodným  sorpčným  materiálom,
ktorý  musí   byt'   po   vsiaknutí   ropnej   látky  z   plochy  odstránený  a   vhodným   spÔsobom
zlikvidovaný.
-   dodržať   ustanovenia   vyhlášky   MŽP   SR   č.   200/2018   Z.   z.,   ktorou   sa   ustanovujú

podrobnosti  o  zaobchádzaní  so  znečisťujúcimi  látkami,  o  náležitostiach  havarijného  plánu
a  o  postupe  pri   riešení  mimoriadneho  zhoršenia  vôd,  v  nadväznosti   na  §  39  vodného
zákona.

13. Dodržať ďalšie prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.

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

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

16.Podľa  §  66  ods.  3  písm.  h) je  stavebník je  povinný oznámit'  stavebnému  úradu  začatie
stavby.

17.Stavebník  pred  ukončením  stavebných  prác  požiada  o  kolaudáciu  stavby v  zmysle  § 79
stavebného   zákona.   Ku   kolaudačnému   konaniu   doloží   povolenie   na   užívanie   vodnei
stavbv -dažďová kanalizácia.

18. 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.

Odôvodnenie:

Dňa   26.10.2022   podal   stavebník   žiadost'   o   vydanie   stavebného   povolenia   na   uvedenú
stavbu; týmto dňom  bolo začaté stavebné konanie.  Územné rozhodnutie o umiestnenĺ stavby
bolo    vydané    dňa    29.06.2022    pod    č.sp.    Výst.KAT-13/2022ná-69,     ktoré    nadobudlo
právoplatnosť dňa 01.08.2022.
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Stavebný úrad  oznámil začatie  stavebného  konania všetkým známym  účastníkom  konania  a
dotknutým    orgánom    a    organizáciám.    Stavebný    úrad    podl'a    ustanovení    §61    ods.2
stavebného   zákona   upustil   od   ústneho   pojednávania   a   miestneho   zist'ovania,   nakol'ko
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 ozhámenia, v ktorej  môžu  účastníci  konania  uplatnit' svoje  námietky
a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný  úrad  v_ us`kutočnenom  správnom  konanĺ  preskúmal  predloženú  žiadosť  z  hľadísk
uvedených  v § 62  stavebného  zákona,   prerokoval  ju  s účastníkmi  konania  a  s dotknutými
orgánmi  a  organizáciami  a  zistil,  že jej  realizáciou  alebo  užívaním  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
organizácií  požadovaných  osobitnými  predpismi  a ich  stanoviská  a  požiadavky  zahrnul  do
podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová   dokumentácia   stavby   spĺňa   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,  pokiaľ stavebné  povolenie nenadobudne  právoplatnost' (§ 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
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  preskúmat'  súdom  (§  47  ods.  4
zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

starosta obce Kátlovce

Doručí sa:

1.  Účastníkom  konania -verejnou vyhláškou -rozhodnutie  bude vyvesené  na  úradnej tabuli
obce Kátlovce.
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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  dnĺ  na  úradnej  tabuli  príslušnej  obce  (obec
Kátlovce),  na  internete,  prípädne 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 200.00 € bol zaplatený dňa  13.01.2023.

Príloha:

-     overená projektová dokumentácia

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

- projektant:

2.  lng.  Michala Zemková,  Botanická 25, 917 08  Trnava
3.  lng.  Hana  Fraňová -PHF design s.r.o.,  Malženice súp.  č.  483,  919 29   Malženice

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


