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

Číslo:           výst.KAT113/2022n-á-19
Vybavuje:    lng.  Andrea Tomekôvá
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  príslušný  podľa  §  117 zákona  č.  50/1976 Zb.  o  územnom
plánovanĺ  a  stavebnom  poriadku  (stavebný zákon)  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len"stavebný  zákon"),  v  stavebnom  konaní  preskúmal  podľa  § 62  stavebného  zákona  žiadosť

o stavebné povolenie,  ktorú dňa 26.10.2022 podal

Breza s.r.o.,  lč0 52129101,  Halenáľska 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

„ lBV Kátlovce,  Iokalita 2.2 -5 RD "
SO 05 Prekládka VN vedenia

(ďalej len "stavba") 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  katastrá[nom  území  Kátlovce,  v obci
Kátlovce,  na  umiestnenie  ktorej  bolo  vydané  Obcou  Kátlovce  územné  rozhodnutie  pod  č.
Výst.KAT-14/2022ná-70 zo dňa 29.06.2022,  ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 01.08.2022.

Stavba obsahuje:
V  záujmovom  území  výstavby  lBV  sa  nachádza  existujúce  VN  vedenie,  trasa  linky  č.  203.
Toto vedenie bude zaistené, odpoj'ené a preložené do zeme v novej trase.  Čast' jestvujúceho
vedenia je vedená v zemi a čast' 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  NA2XS2Y 3xl50mm v zemi v dĺžke 90  m  až
do existujúcej transformačnej stožiarovej stanice TS 0040-002.
Pôvodné   VN   vzdušné   vedenie   č.   203   (3x   AIFe6   50   mm2   Iano)   od   miesta   spojky   po
transformačnú stanicu v dížke 85 m, vrátane dvoch podpemých bodov (1 x ocel'ový stožiar,1x
betónový podp. bod) sa zdemontuje.
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.   Stavba bude uskutočnená podľa  projektovej dokumentácie overenej v stavebnom  konaní,
ktorú vypracoval  lng.  Milan Chorvatovič,  UI.  9.  mája  11,  917 02   Trnava a ktorá je prílohou
tohto   rozhodnutia,   prípadné   zmeny   nesmú   byt'   uskutočnené   bez   predchádzajúceho
povolenia stavebného úľadu.

2.   Stavebník zabezpečí vytýčenie  priestorovej  polohy povoľovanej stavby podľa  rozhodnutia
o   umiestnenĺ  stävby  č.   Výst.KAT-14/2022fl-á-70  zo  dňa  29.06.2022   právnickou  alebo
fyzickou osob-oú na to oprávnenou.

3.   Pri  uskutočňovanĺ  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  súvisiacich  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 nomy.

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

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

7.   Stavba  bude  uskutočňovaná  dodávateľsky.  Podľa    §  62  ods.  1   pĺsm.  d)  stavebného
zákona do  15 dnĺ od  ukončenia výberového konania oznámi stavebník stavebnému  úradu
dodávateľa stavby.

8.    Pred  začatím  výkopovýQh  prác  požiadať  o  vytýčenie  všetkých  inžinierskych  sietí  u  ich
správcov fomou písomnéj objednávky.

9.   Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov:

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

Okresný  úrad  Tmava,  Odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie,  ŠSOH  -  vyjadrenie  dňa
14.07.2022 č. OU-TT-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 Tmava. 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 prírody).
-  na  nevyhnutný  výrub  drevín  (stromov,   krovitých  porastov)  je  v  zmysle  §  47  ods.  3
zákona  o  ochrane   prírody  potrebný  súhlas  Obce  Kátlovce  v  zastúpení  starostom.   V
rozhodnutĺ   obec   zároveň   uloží   žiadateľovi   primeranú   náhradnú   výsadbu,    prípadne
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín,  v zmysle § 48 zákona o ochrane
prĺrody.
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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  vykonať  citlivo  -
ručne  a  dodržiavat'  primeranú  ochrannú  vzdialenosť  od  päty  kmeňa  drevín.  Poškodené
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blĺzkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
-  pri  realizácii  investičnei akcie  postupovať tak,  aby neprišlo  ku zbytočnému  úhynu  rastlín

a živočĺchov, v zmysle § 4 ods.  1  zákona o ochrane prírody.
-   sadové   úpravy   žiadame   zrealizovat'   najneskôr   do   kolaudácie   stavby,   zabezpečit'
autorský  dozor_ á  následnú  starostlivost'  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 odstraňovat', 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  prĺde   k  nálezu   chráneného  druhu  (rastlina,   živočích)  je
stavebník,   resp.  organizácia  uskutočňujúca  stavbu,   povinná  nález  ohlásit'  na  Okresný
úrad  Tmava,   odbor  starostlivosti  o  životné   prostredie  a   urobiť  nevyhnutné  opatrenia,
pokial'   nebude   rozhodnuté  o   nakladanĺ  s  ním.  V  prípade,  že  predmetnou   investičnou
akciou  prĺde  k porušeniu  podmienok ochrany chránených  druhov (§ 34 až § 38 zákona o
ochrane    prírody),    na    takúto    činnost'    sa   vyžaduje   výnimka    Ministerstva    Životného
prostredia SR, v zmysle § 65 ods.1  písm.  b) zákona o ochrane prírody.

Technický      skúšobný      ústav      Piešťanv,      š.p.      -      stanovisko      dňa      19.10.2022      č.
220600710/10/2022/PD :
Projektová  dokumentácia   stavby  splňa   požiadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia   pri
práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.
V procese výstavby je potrebné doriešiť :
Stavebné    práce   je    potrebné   vykonávat'   s    rešpektovaním    požiadaviek   vyhlášky   č.
147/2013  Z.  z.  v  znení  vyhlášky  č.  46/2014  Z.z.,   ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  na
zaistenie   bezpečnosti   a   ochrany   zdravia   pri   stavebných   prácach   a   prácach   s   nimi
súvisiacich   a   podrobnosti   o   odbomej   spôsobilosti   na   výkon   niektorých   pracovných
činností.
Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke :
Súčasne   upozorňujeme   na   plnenie   požiadaviek   bezpečnostných   predpisov,   ktoré   pri
užívaní    stavieb    a    ich    súčastĺ,    pracovných    priestorov,    pracovných    prostriedkov   a
technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  :
1.    Na    konštrukčnú   dokumentáciu   vyhradeného   technického   zariadenia   elektrického
skupiny  A/c   platí   požiadavka   §   5   ods.   3   a   4   vyhlášky  č.   508/2009   Z.   z.   ktorou   sa
ustanovujú    podrobnosti    na    zaistenie    bezpečnosti    a    ochrany   zdravia    pri    práci    s
technickými  zariadeniami  tlakovými,   zdvíhacĺmi,   elektrickými  a   plynovými   a   ktorou   sa
ustanovujú technické zariadenia,  ktoré sa  považujú za vyhradené technické zariadenia v
znení  neskorších  predpisov o  vydanĺ  odbomého  stanoviska  k dokumentácii  oprávnenou
právnickou osobou.
2.   Pred   uvedením   do   prevádzky  je   potrebné   na   vyhradenom   technickom   zariadení
elektrickom skupiny A/c vykonat' úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou,  ktorou je
aj  Technický  skúšobný  ústav  Piešt'any,   š.p.  v  zmysle  §   12  vyhlášky  č.   508/2009  Z.  z.
ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci  s
technickými   zariadeniami  tlakovými,   zdvĺhacími,   elektrickými   a   plynovými   a   ktorou   sa
ustanovujú technické zariadenia,  ktoré  sa  považujú za vyhradené technické zariadenia v
znení neskorších  predpisov.
Termín    a    miesto    kolaudácie   je    potrebné    pĺsomne    oznámit'    miestne    príslušnému
lnšpektorátu  práce.
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Západoslovenská distribučná,  a.s. -stanovisko dňa 08.08.2022 :
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania týchto podmienok:
Prekládka bude pozostávať :
VN vzdušné vedenie č.  203 v dĺžke 85 m pre pripojenie stožiarovej trafostanice, TS 0040-
002  sa  bude  demontova.ť a  nahradí  sa  zemným  VN  káblom  VNK.  PÔvodné VN  vzdušné
vedenie č. 203 -1x oceľový stožiar,1x betónový podpemý bod, 3x AIFe 6 50  mm2 lano v
dížke 85 m bude demontované.
Nový VNK  káberNA2XS2Y 3xl50  mm  v dížke  90  m  bude  naspojkovaný na  pÔvodný VN
kábel  ANKTOYPV  3x  150mm  cez  VN  káblovú  spojku,  VN  kábel  pôjde  v  novej  ryhe  v
hĺbke  1,2  m v pieskovom  lôžku do stožiarovej TS.  Pri  päte TS 0040-002 vystúpi zo zeme
v  kovovej  chráničke  200mm  vo  výške  4m,  po  konštrukcie  trafostanice.  VN  kábel  bude
ukončený cez VN  koncovky na VN  poistkové  spodky TS  0040-002.  Preložka VN  vedenia
bude na náklady žiadateľa.
V trase VNK žiadame položiť HDPE chráničku pre optiku.
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  príst'  do  styku.  Zodpovedná  osoba  na  stavbe  je  povinná
vykonať    poučenie     (oboznámenie)    všetkých    osôb    vykonávajúcich    činnost',     alebo
zdržujúcich  sa   na  stavbe,  o  pravidlách  bezpečnosti  práce  v  blízkosti  VVN,  VN  a  NN
vedenĺ.
Pred zahájenĺm 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.

10. Dodržať ďalšie prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.

11.Podl'a   §   100   písm.   a)  Stavebného   zákona   stavebník   umožnĺ   orgánom   ŠSD   a   nimi
prizvaným  znalcom  prístup  na  stavenisko  a  do  stavby  a  vytvorí  podmienky  pre  výkon
dohl'adu.

12. Stavebník označí stavbu štítkom podl'a § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona.

13. Podl'a  §  66  ods.  3  písm.  h) je  stavebník je  povinný  oznámit'  stavebnému  úradu  začatie
stavby.

14.Stavebník  pred  ukončením  stavebných  prác  požiada  o  kolaudáciu  stavby  v zmysle  § 79
stavebného zákona.

15. Stavebnĺk 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 účastnikov konania:  neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa   26.10.2022   podal   stavebník   žiadost'  o   vyda,nie   stavebného   povolenia   na   uvedenú
stavbu; týmto dňom  bolo začaté stavebné konanie.  Uzemné rozhodnutie o umiestnení stavby
bolo vydané obcou Kátlovce dňa 29.06.2022 pod č. Výst.KAT-14/2022ná-70 a právoplatnost'
nadobudlo dňa 01.08.2022.

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
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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 doručenja tohto oznámenja,  v ktorej  môžu  účastnĺci  konanja  uplatniť svoje námietky
a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný  úrad  v  uskutočnenom  správnom  konaní  preskúmal  predloženú  žiadost'  z  hľadísk
uvedených  v § 62  stavebného  zákona,   prerokoval  ju  s účastníkmi  konania  a  s dotknutými
orgánmi  a  organizáGiami  a  zi.stil,  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,  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   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 účastnĺkov neboli v konanĺ uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné  povolenie  stráca  podl'a  § 67  stavebného  zákona  platnosť,  ak  sa  s uskutočnením
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  konaní (správny poriadok) v znenĺ neskoršĺch  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  prĺslušný 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.

r. Dalibor Minarovič
starosta obce Kátlovce

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.
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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.

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 stavebnĺka

Na vedomie:
1.  Breza s.r.o.,  Halenárska  1.7,  917 01   Trnava
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47   Bratislava

- projektant:
3.  Ing.  Milan  Chorvatovič,  Ul.  9.  mája  11,  917 02   Trnava

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


