OBEC SOKOLOVCE
Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská č. 234/84, 922 31 Sokolovce
č.j. 256/2018 – Ma/DSP

dňa 27.09. 2019

ROZHODNUTIE
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Obec Sokolovce ako príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") preskúmal
podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b) v spojitosti s ust. § 88a stavebného zákona projektovú dokumentáciu a
doklady predložené stavebníkom: PIVOT + QARI, s.r.o., M.R. Štefánika 25, Hlohovec, identifikačný
znak – IČO: 31 416 543 na stavbu: „Prístavba výrobnej haly a skladu“ v obci Sokolovce, realizovanej na
pozemku parc.č. 150/29 v k. ú. Sokolovce, bez stavebného povolenia.
Postupom primeraným podľa ust. §§ 58 až 66, 88 a 88a) stavebného zákona prerokoval s
dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania žiadosť stavebníka o dodatočné povolenie vyššie
uvedenej stavby a na základe výsledkov konania rozhodol takto:

podľa ust. § 88a ods. 4 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 139 občianskeho zákonníka
stavebný úrad
dodatočne povoľuje stavbu
„Prístavba výrobnej haly a skladu“
v obci Sokolovce, na pozemku parc.č. 150/29 (po zameraní 150/13) v k.ú. Sokolovce, stavebníkovi:
PIVOT + QARI, s.r.o., M.R. Štefánika 25, Hlohovec, identifikačný znak – IČO: 31 416 543
v tomto rozsahu:
SO 01 – Výrobná hala a sklad pozostávajúca z :
Výrobná hala, skladové priestory.
Na dokončenie stavby stavebný úrad primerane podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona určuje tieto
podmienky:
01. Stavba rodinného domu bude dokončená podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto
konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny možno urobiť až po
predchádzajúcom povolení stavebného úradu.
02. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, a zároveň dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
03. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavbu
a vytvorí podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
04. Na realizáciu stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých stavebných výrobkov a konštrukčných
systémov dokladovať pri kolaudačnom konaní.
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05. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných
predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.
06. Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý spolu podpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor
stavby. V tomto je povinný uviesť i osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník
povinný zabezpečiť prvú pomoc zranenej osobe, vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť
až do príchodu polície. V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo živote je stavebník povinný prípad
oznámiť do 7 dní stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné povolenie.
07. Stavba bude dokončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného
povolenia. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Dodávateľ stavebných prác je Š. Pišoja,
Kamenohorská 48, Hlohovec
08. Osobitné podmienky a požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi (ak nie sú určené správnymi
rozhodnutiami) :


V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou
znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách, a výstavbu zabezpečiť bez porušenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. Na ceste nesmie byť skladovaný žiadny stavebný
materiál.

Západoslovenská energetika, a. s. Trnava ( vyjadrenie zo dňa 22.08.2018)
 V záujmovom území neprichádza k styku s káblovým NN, VN vedeniami ZSD. Pred začiatkom
zemných prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. Vzdušné vedenia požadujeme
rešpektovať v plnom rozsahu.

Slovak Telecom a.s. Bratislava (vyjadrenie č. 6611826024 zo dňa 11.09. 2018)
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom,
a.s., alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., Platnosť vyjadrenie do 11.03. 2019.
 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.
 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa
bodu 3.
 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., alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany
alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí –
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.
 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť' nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §
68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť
úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
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TAVOS a.s. Piešťany (vyjadrenie zo dňa 23.08.2018)
 V záujmovom území sa naše siete nenachádzajú (parc.č. 150/29). Toto nenahrádza vyjadrenie
TAVOS k technickému riešeniu stavby.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0747/2018/Ga zo dňa 28.9.
2018)
S vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
 Po posúdení preloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie
vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
 stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
 ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok bude zaznamenaný do stavebného
denníka;
 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu;
 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na tel.č. 0850 111 727;
 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike
sankciu vo výške 300 – až 150 000 €; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu
trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284, 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288
zákona č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon.
Upozornenie:
 Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných
pásiem) ku dňu jeho vydania.
 Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
 Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného
povolenia bude podaný najneskôr do 28.09. 2019. Pokiaľ stavebník túto lehotu zmešká, je povinný
požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
 V prípade že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník
povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním
žiadosti o pripojenia do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom
aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D.
 SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak
dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska
vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo
toto stanovisko vydané.
Krajský pamiatkový úrad Trnava (vyjadrenie č. KPUTT-2018/2118-228/74732/Grz zo dňa 24.08.
2018)
 Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom
Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon). V znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Piešťany (stanovisko č. ORHZ-PN1259/2019 zo dňa 19.3. 2019)
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch posúdilo podľa § 28 zákona č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú
dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Prístavba
výrobnej haly a skladu spoločnosti Pivot Qari na pozemku parc.č. 150/29 v k.ú. Sokolovce“
a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom rozhodnutí.
Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných výrobkov
a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky v zmysle zákona NR
SR č. 133/2013 Z.z. a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle zákona NR SR č.
56/2018 Z.z.
Okresný úrad Piešťany – odbor
ŠVS/2019/008448 zo dňa 24.09. 2019)

starostlivosti

o ŽP

(vyjadrenie

zn.

OU-PN-OSZP-

Plánovaná investičná akcia je z vodohospodárskeho hľadiska možná za splnenia nasledovných
podmienok:
 V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde ku križovaniu alebo súbehu inžinierskych
sietí, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o vyjadrenie a nimi
stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať.
 Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa
náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby
do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
 Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových
a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových
a podzemných vôd.
 Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
 Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona a podľa § 140b zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
považuje za záväzné stanovisko.
Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej
vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.
Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o ŽP (súhlas OU-PN-OSZP-2019/008334-ŠM zo dňa
27.08. 2019)
UPOZORNENIE
Od 01. 01. 2016 sú v platnosti nové právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva ako je
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 365/2015 Z.
z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a iné právne predpisy, ktoré je potrebné opraviť
v projektovej dokumentácii.
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Realizácia stavby je možná za splnenia nasledovných podmienok:


Pre odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach (výkopová zemina, betón, kamenivo,
bitúmenové zmesi, izolačný materiál, bet. stĺpy, plasty, obaly, odpad z káblov, drevný a kovový
odpad a pod.) je držiteľ (pôvodca) odpadu povinný zabezpečiť spracovanie tohto odpadu
v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva od prípravy na opätovné použitie,
cez recykláciu, zhodnocovanie až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov
na riadenej skládke odpadov.



Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi
z demolácií) pôvodcom odpadu pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania právnickej osoby (podnikateľa) je právnická osoba (podnikateľ), pre ktorú sa tieto
práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je
pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.



Pôvodca odpadu pri stavebných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti
podľa § 12 a § 14 zákona o odpadoch (zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov,
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, viesť
a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať údaje z evidencie a pod.).



Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum.



Nebezpečné odpady (napr. oleje, obaly, kovy, zemina a iné odpady kontaminované
nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať na základe zmluvy
na zneškodnenie osobe oprávnenej na túto činnosť.
Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom
v zmysle § 25 zákona o odpadoch.




Zmluvy a doklady o odbere odpadov oprávnenou osobou počas výstavby predložiť ku kolaudácii.
Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri
realizácii predmetnej stavby.



Na využívanie odpadov (len inertných) na povrchovú úpravu terénu je potrebný súhlas podľa § 97
ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Súhlas sa udeľuje len pre žiadateľa, ktorý takýto odpad reálne
potrebuje na terénne úpravy.



Na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu (dočasné uloženie odpadu – výkopovej
zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce
súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo
zariadením na zneškodňovanie odpadov, a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy) je
potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch.



Pre všetky odpady vznikajúce prevádzkou zabezpečiť vhodné skladovacie priestory
/uzamykateľné a zastrešené/ so záchytnou vaňou /príp. nádržou/ a so spevnenou podlahou.



Odvoz komunálneho odpadu zabezpečiť v súlade so VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolovce a v súlade
s Programom odpadového hospodárstva /POH/ obce Sokolovce zabezpečiť aj triedený zber
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko,
nenahrádza súhlas podľa ustanovení zákona o odpadoch a nie je rozhodnutím v správnom konaní.
10.

Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia.
stavebník po ukončení stavby príslušný stavebný úrad.

O

jeho

vydanie

požiada

K žiadosti doloží najmä:
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-

Doklad o vytýčení stavby,
Geometrický plán na zameranie stavy
Revízne správy a tlakové skúšky novobudovaných inštalácií.
Doklady o vhodnosti použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov (certifikáty).
Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
Doklady o splnení podmienok vyjadrení dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

11.

Stavebník všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení
tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.

12.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a účastníkov konania
(ust. § 70 zákona č. 50/1976 Zb.).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich
rozhodnúť -

Odôvodnenie
Podľa ust. § 88a stavebného zákona ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez
stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby,
aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými
predpismi. Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich
podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o
dodatočné povolenie stavby, alebo nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
Stavebný úrad listom č.j. 256/2018 – Ma/OZK zo dňa 30.11. 2018 oznámil začatie konania
o dodatočnom povolení stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň nariadil na
prerokovanie žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 08.01.
2019 na mieste stavby.
Stavebný úrad posúdil žiadosť predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a
vplyvu umiestnenej stavby a jej dôsledkov v území a podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní
preskúmal najmä,
- súlad s územnoplánovacou dokumentáciou,
- či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, najmä podľa vyhlášky č.
532/2002 Z.z.;
- či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
- či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb;
- stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenie
účastníkov konania a ich námietky.
Podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona – stavebný úrad nariadi odstránenie stavby
postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného
úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch,
keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom.
Po preskúmaní z hľadísk uvedených v ust. § 88a stavebného zákona a primerane podľa ust. § 62
stavebného zákona bolo zistené, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy ani

6

neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stanoviská, ktoré uplatnili dotknuté
orgány, sú vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok
rozhodnutia určených pre realizáciu stavby. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by
bránili vydaniu rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby. Námietky účastníkov konania neboli
uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.
Správny poplatok za vydanie rozhodnutia sa v zmysle zák. NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov vyrubuje vo výške 600-,€.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí
byť vyvesené na úradných tabuliach správneho orgánu (Obec Sokolovce), pričom posledný (15-ty)
deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Správny orgán zverejní rozhodnutie súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým (v miestnej tlači,
rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka).
POUČENIE:
Podľa ust. §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia), na
správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie (Obec Sokolovce, Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská 234/84,
922 31 Sokolovce).
Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

Ing. Marián Dóczy
starosta obce Sokolovce

Rozhodnutie sa doručí:
01.

Stavebník /2x + 1x overená PD/: PIVOT + QARI, s.r.o., M.R. Štefánika 25, Hlohovec

02. účastníci konania – verejnou vyhláškou
Na vedomie :
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
SPP, a.s., Bratislava
TAVOS a.s., Piešťany
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Š. Pišoja, Kamenohorská 48, Hlohovec
Okresný úrad Piešťany – katastrálny odbor /právoplatné rozhodnutie/
- odbor starostlivosti o ŽP
Kópia : Obec Sokolovce / spis
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