OBEC SOKOLOVCE
Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce
č.j. 27/2020 – Ma / UR

dňa 25.06. 2020

ROZHODNUTIE
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)
Navrhovateľ – Jozef Dovčík, Piešťanská 71/71, Sokolovce, identifikačný znak – DN: 02.06.
1987 – podal dňa 19.02. 2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby: „Rodinné domy Sokolovce – SO miestna komunikácia C3“, na pozemkoch parc.č. 136/146; 147;
148; 215; 216; 99; 205 v k.ú. Sokolovce, obec Sokolovce.
Začatie konania bolo oznámené listom č.j. 27/2020 – Ma/OZK zo dňa 20.05. 2020 všetkým
účastníkom konania a dotknutým orgánom postupom podľa ust. § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej iba
„stavebný zákon“).
Obec Sokolovce ako stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 stavebného zákona, prerokoval
návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa ust. §§ 35
a 36 stavebného zákona. Stavebný úrad posúdil návrh podľa ust. §§ 37 a 38 stavebného zákona a ust.
§ 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
a ustanovení vyhlášky MŽP SR 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, zosúladil stanoviská uplatnené
dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe tohto posúdenia podľa ust. §§ 39 s 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhl. MŽP SR č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
„Rodinné domy Sokolovce – SO miestna komunikácia C3“
Stavebné objekty :

SO miestna komunikácia C3
na pozemkoch parc.č. 136/146; 147; 148; ktoré sú v LV č. 700 vedené ako ostatná plocha, orná
pôda o výmerách 86 m2 14 m2 102 m2 vo vlastníctve obce Sokolovce, a na pozemkoch parc.č. 136/
215; 216; 99; 225, ktoré sú v LV č. 1567 vedené ako orná pôda a ostatná plocha, o výmerách 213 m2 ,
91 m2 , 1406 m2 , 46 m2 vo vlastníctve navrhovateľa, v k.ú. Sokolovce, obec Sokolovce.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené vo výkrese č. 2 – celková situácia v
mierke 1 : 500, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia
2. Členenie stavby :
SO miestna komunikácia C3
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3/ Popis stavby :
V rámci stavby pre potrebu dopravnej obsluhy rodinných domov je navrhovaná dopravná
komunikácia dvojpruhová, obojsmerná s jednostranným chodníkom pre oddelenie pešej a vozidlovej
dopravy. Komunikácia je v priečnom reze v šírke 5,0 m čo vyhovuje jazdnému pruhu 2,50 m pri
malej dopravnej intenzite. Chodník je navrhovaný v šírke 1,00 m. Dĺžka komunikácie je 257 m
ukončená plochou na otáčanie. Komunikácia bude z väčšej časti s asfaltovým povrchom, príp.
cementobetónovým povrchom, uloženom na nespevnených podkladových vrstvách z kameniva. Na
odvedenie zrážkovej vody bude vybudovaná plocha z drenážnej dlažby, uloženej na podkladných
vrstvách z nespevneného kameniva.
 Parkovanie stavebníkov prípadnej zástavby rodinných domov bude riešené v rámci
pozemku stavebníka.
4/ Napojenie na inžinierske siete: --5/ Osobitné podmienky a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov
v rozsahu, v akom sa týkajú územného konania (podmienky týkajúce sa stavebného
konania a realizácie stavby budú zapracované do stavebného povolenia) :
 Projekt stavby vypracovať v súlade s požiadavkami dotknutých orgánov.
 K žiadosti o stavebné povolenie doložiť vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov
k projektu pre stavebné konanie.
 O vydanie stavebného povolenia na „SO miestna komunikácie C3“ požiada stavebník tunajší
stavebný úrad osobitnou žiadosťou.
 Pri žiadosti o stavebné povolenie pri stavbe „SO miestna komunikácie C3“ stavebník predloží
v zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona iné právo k pozemkom KN – C parc.č. 136/146; 147; 148 vlastník Obec Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce.
 Investor je povinný v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie
súhlasu na stavebný objekt SO 01 – „Komunikácia“ ktorý bude podkladom k vydaniu stavebného
povolenia na jeho realizáciu tunajší stavebným úradom.
6/ Vyjadrenia dotknutých orgánov :
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava (vyjadrenie zo dňa 08.08. 2019)
S predloženou projektovou dokumentáciou, „súhlasíme“ za predpokladu splnenia nasledovných
podmienok :
Na vyznačenom priestore sa na hranici parc.č. 136/99 nachádza distribučné vedenie v správe
Západoslovenskej energetiky, a.s. Existujúce energetické zariadenia v blízkosti je potrebné
rešpektovať a dodržať ochranné pásmo od elektrizačnej sústavy na zabezpečenie spoľahlivej
a plynulej prevádzky, na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky, na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb a majetku, podľa Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43. Požadujeme dodržanie
ochranného pásma všetkých vedení VVN, VN a NN 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 vykonávať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich
činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti vedení VVN, VN
a NN. Súhlasíme s ručným výkopom. Pred začatím zemných prác, vo vyznačenom priestore, je
potrebné na základe objednávky požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov. Kontaktná
osoba – p. Seman 0907 718 082. Projekt nerieši prípojku NN ani zmenu maximálnej rezervovanej
kapacity.
Platnosť tohto vyjadrenia je 2. roky.
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TAVOS, a.s. Piešťany (vyjadrenie č. 10944/2019/MOc zo dňa 09.08. 2019)
-

Ochranné pásmo verejných vodovodov upravuje zákon NR SR č. 442/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov, v § 19, ods. 2 písm. a) ako vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho
vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany 1,50 m pri verejnom vodovod e alebo
kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné
práce , umiestňovať stavby , konštrukcie alebo iné podobné zariadenia , alebo vykonávať
činnosti , ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav. STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia rieši
minimálnu vzdialenosť pri krátkych súbehoch nie v celej trase ukladania vedení. Za dodržania
vyššie uvedených podmienok s predloženou PD súhlasíme.

SPP Distribúcia, a.s., Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0547/2019/Ga zo dňa 02.08. 2019)
S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu SPP-D
s ú h l a s í (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok :
Všeobecné podmienky :
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia údržby Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m.
 stavebník zabezpečí vypracovania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre
konanie podľa iných právnych predpisov , podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení.
 stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely
stavebného konania , alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov na posúdenie SPP-D.
 v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov,
požadujeme aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
- Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005, a TPP 906 01
- Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby
vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam.
- Zabezpečí vypracovania situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami.
- Zabezpečí vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
Upozornenie :
 Toto stanovisko vrátane orientačného znázornenia nie je možné použiť pre účely stavebného
konania podľa stavebného zákona, prípadne osobitného predpisu a podobne ho nie je možné
použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.
 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
územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 01.8. 2020, ak 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 podať pred začatím stavebného konania žiadosť o pripojenie k distribučnej
sieti, a to na tlačive zverejnenom na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), prípadne
prostredníctvom aplikácie na webovom sídle SPP-D.
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 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.
Slovak Telekom a.s. Bratislava, (vyjadrenie č. 6612003820 zo dňa 10.02. 2020)
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.. Platnosť vyjadrenia je do 10.08. 2020.
 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 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. 351/2011 Z.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.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch (stanovisko č. ORHZPN1-1015/2019 zo dňa 04.12. 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 § 40a
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
pre územné rozhodnutie „4 rodinné domy Sokolovce – technické vybavenie na parc.č 141/1, 137/2,
136/147 a 136/99 v k.ú. Sokolovce“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby s ú h l a s í 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 spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby
vypracovanou špecialistom požiarnej ochrany Máriom Prievozníkom v novembri 2019 ho
požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.
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.
Hydromeliorácie, š.p. Bratislava (vyjadrenie č. 4115-2/120/2019 zo dňa 17.07. 2019)
Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme,
že parcely č. 136/99, 136/104, 136/146, 136/147, 136/148, 136/203, 136/204, 136/205, 136/215,
136/216, 137/2 v k.ú. Sokolove, určené na stavbu : rodinné domy Sokolovce, technické vybavenie sa
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nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby „ZP Sokolove“ (evid č. 5211 228) v správe
Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlah bola daná do užívania v r. 1991 s celkovou výmerou 310 ha.
Na parcelách č. 136/99, 136/104, 136/146, 136/147, 136/148, 136/20, 136/204, 136/205,
136/215, 136/216 sa pozemné rozvody závlahovej vody nenachádzajú.
Na parcele č. 137/2 sa nachádza podzemný rozvod závlahové vody – vetva A DN 200, objekt
„rúrová sieť“ (evid. č. 5211 228 003) uvedenej vodnej stavby
Navrhované stavebné objekty SO 01 komunikácia a SO 02 verejné osvetlenie sa nachádzajú
v záujmovom území vodnej stavby „ZP Sokolove“ (evid. č. 5211 228) podzemného závlahového
potrubia sa nedotknú.
V prílohe Vám posielame situáciu v M 1: 2 880 s orientačným vyznačením časti záujmového
územia závlahy, podzemného závlahového potrubia a riešených parciel.
Závlahovú stavbu – záujmové územie závlahy žiadame rešpektovať.
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.
Obec Sokolovce (súhlas č. 6/2019 zo dňa 30.07. 2019)
Obec Sokolovce, so sídlom Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce súhlasí s predloženou
dokumentáciou: „ 4 rodinné domy Sokolovce“ a zároveň Obec Sokolovce ako vlastníka
nehnuteľností parc.č. 136/146, 136/147, 136/148 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na
stavby: „Rodinné domy Sokolovce SO Miestna komunikácia“
Orange Slovensko a.s. Bratislava (vyjadrenie č.j. BA – 2110/2019 zo dňa 11.7. 2019)
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava.
Upozorňujeme, že
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TZK iných
prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s. a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho
vyjadrenia. Ďalej pro akýchkoľvek prácach, ktorým môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte :
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PZT priamo na povrchu terénu
objednať u správcu PTZ /pozemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali nevhodné náradie ( napr. hĺbiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m ) na každú stranu vyznačenej polohy
PTZ, okrem pretlakov.
- Dodržanie zákazu predchádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožnilo
prístup k PTZ
- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivilety nad trasou PTZ
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (
zákrytové dosky, fólia, markery)
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/7732032, mob. 0907/721 378
- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami ( vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonávané bez nášho vedomia)
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa
a správcu PTZ
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Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou
požadujeme písomne ohlásiť najmenej dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému
úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.
V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému
pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3
pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri
pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Piešťany odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie č. OU-PNOSZP-ŠVS/2019/006844 – Dr zo dňa 15.07. 2019)
Plánovaná investičná akcia je z vodohospodárskeho hľadiska možná za splnenia nasledovnej
podmienok:

Investor je povinný v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy
o vydanie súhlasu na stavebný objekt SO 01 – „Komunikácia“ ktorý bude podkladom k vydaniu
stavebného povolenia na jeho realizáciu príslušným stavebným úradom.

Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov
a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.

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).

Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd
a zabrániť nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Okresný úrad Piešťany odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie č. OU-PNOSZP-2019/007253 – ŠM zo dňa 05.08. 2019)
Realizácia stavby a prevádzky je možná za splnenia nasledovných podmienok :








Pre odpady, ktoré vzniknú pri búracích a stavebných prácach (výkopová zemina, betón,
kamenivo, bituménové zmesi, izolačný materiál, plasty, obaly, odpad z káblov, drevený 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 riadnej 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 odborných prác pre fyzické osoby je
pôvodcom odpadov ten. Kto uvedené práce vykonáva.
Pôvodca odpadu 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.
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Nebezpečné odpady (napr. oleje, farby, obaly, kovy a iné odpady kontaminované nebezpečnými
látkami) vzniknuté pri odstránení stavby odovzdať na základe zmluvy na zneškodňovanie 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 uloženia odpadu – výkopovej
zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce
s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zriadením na
zneškodňovanie odpadov, a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy) je potrebný súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch.

Okresný úrad Piešťany odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie č. OU-PNOSZP-2019/006848 zo dňa 12.07. 2019)
 Nakoľko nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny / pozemok sa nachádza na území, na
ktorom platí prvý stupeň ochrany/, tunajší okresný úrad, odbor starostlivosti o životné
prostredie nemá z hľadiska ochrany prírody a krajiny námietky k výstavbe technického
vybavenie na pozemku parc.č. 136/205, 136/99, 136/216, 136/215 v k.ú. Sokolovce.
Okresný úrad Piešťany – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (stanovisko č.
OU-PN-OCDPK-2020/000010-002 zo dňa 09.01. 2020)
 Pri vydaní povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov i pri samotnej realizácii stavby musia byť dodržané
ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).
 Každý prípadný zásah do telesa cesty II/507 môže byť realizovaný až po vydaní povolenia
Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií /napojenie na
inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/.
 Projektová dokumentácia bude v ďalšom stupni doplnená o projekt dopravného značenia
a detaul pripojenia na cestu II/507.
 Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na ceste II/507 počas realizácie
stavby prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného dopravného
značenia, ktoré na základe žiadosti vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia sa
predkladá v 3 vyhotoveniach. Určenie na použitie prenosného dopravného značenia musí byť
vydané do vydania stavebného povolenia.
 Stavebník je povinný po ukončení stavby zabezpečiť na ceste II/507 osadenie trvalého
dopravného značenia podľa určenia na použitie trvalého dopravného značenia, ktoré na základe
žiadosti vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Projektová dokumentácia trvalého dopravného značenia sa predkladá v 4 vyhotoveniach. Určenie
na použitie trvalého dopravného značenia musí byť vydané do vydania kolaudačného
rozhodnutia.
 Rozmery navrhovanej miestnej komunikácie sú v nesúlade s STN 73 6110 „Projektovanie
komunikácií“ pretože nebude dodržaný minimálny dopravný priestor dvojpruhovej miestnej
komunikácie s normou požadovanou hodnotou 6,5 m. Stavebník je povinný dodržať podmienky
súhlasu Ministerstva dopravy a výstavby SR zn. 06082/2019/SCDPK 100271 zo dňa 03.12. 2019
s technický riešením odlišným od STN. Navrhovaná miestna komunikácia bude slúžiť pre
pripojenie max. 6 rodinných domov. Polomer obruby pripojenia miestnej komunikácie na cestu
II/507 je potrebné navrhnúť v súlade s tab. 19 STN 73 6110. V prípade preukázania nefunkčnosti
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resp. v prípade vznikajúcich kolízií vozidiel v navrhovanom dopravnom riešení bude potrebné
navrhnúť iné riešenie. V prípade realizácie pokračovania miestnej komunikácie podľa územného
plánu obce bude potrebné miestnu komunikáciu upraviť v zmysle STN.
Tento súhlas bude prílohou k žiadosti o povolenie na pripojenie miestnej komunikácie na cestu
II/507.
Navrhovaná miestna komunikácie musí byť vybavená riadnym osvetlením.
V predloženej projektovej dokumentácii je navrhnuté napojenie stavby na sieť pozemných
komunikácií prostredníctvom miestnej komunikácie, ktorá má byť pripojená na cestu II/507.
Stavebník je povinný v súlade s § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) požiadať Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
o povolenie na pripojenie miestnej komunikácie na cestu II/507. Na povolenie cestného
správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu, v tomto prípade
OR PZ ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava a správcu cesty II/507, SaÚC TTSK Trnava,
Bulharská 39, 918 53 Trnava. Záväzné stanovisko k pripojeniu miestnej komunikácie na cestu
II/507 musí byť vydané do vydania územného rozhodnutia.
Šírkové pomery miestnej komunikácie a polomery oblúkov pripojenia na cestu II/507 musia byť
prispôsobené platným STN a druhu a predpokladanej intenzite dopravy.
Navrhovaná miestna komunikácia musí byť naprojektovaná spolu s riadnym verejným
osvetlením.
Realizáciou stavby nesmie prísť k zhoršeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v predmetnom
úseku cesty II/507. v prípade zhoršenia dopravno-bezpečnostnej situácie v predmetnom úseku
cesty II/507 bude investor povinný na vlastné náklady realizovať potrebné stavebné úpravy cesty
II/507.
Projektová dokumentácia stavby „Vybudovanie miestnej komunikácie k novo navrhovanej IBV,
parcela číslo 141/163“ musí byť predložená OR PZ ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava a
SaÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava.
Každý ďalší stupeň projektovej dokumentácie hore uvedenej stavby musí byť predložený
Okresnému úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na vyjadrenie.
Kolaudačné rozhodnutie pre predmetnú stavbu môže byť vydané iba v tom prípade, že bude
predtým alebo súbežne vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Spoločná cestička pre
cyklistov a chodcov pri ceste II/507, Sokolovce“
Realizáciou stavby nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty II/507, taktiež nesmú byť narušené
odtokové pomery odtoku dažďovej vody z tejto cesty.
Na ceste II/507 počas realizácie stavby, nemôže byť uložený žiadny materiál ani zemina
z výkopov.
Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty II/507, prípadné
znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené.
Prípadne poškodenie cesty II/507 alebo jej súčastí musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného
stavu.
Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči
vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „Vybudovanie miestnej
komunikácie k novo navrhovanej IBV, parcela číslo 141/163“ v prípade, že budú dodržané
podmienky uvedené v bodoch č. 1. až 16.
V prípade, že v rámci stavby dôjde k porušeniu ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, bude voči stavebníkovi zahájené
priestupkové konanie v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní
(správny poriadok).

Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave – Okresný dopravný inšpektorát (vyjadrenie č. ORPZTT-ODI 1-2019/001607-168 zo dňa 08.07. 2019)
Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie súhlasí
s vydaním územného rozhodnutia a zároveň aj stavebného povolenia podľa predloženej
dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:
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žiadame, aby mali pozemky rodinných domov zabezpečené minimálne tri garážové stojiská na
jeden byt resp. dom ako súčasť rodinného domu, alebo umiestnené samostatne na pozemku,
prípadne aby bola na pozemku vymedzená zodpovedajúca plocha na odstavenie 3 motorových
vozidiel, pričom každé jednotlivé parkovacie miesto bude mať rozmer minimálne 5,0 x 2,5 metra
vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava
žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu :
a) prenosného dopravného značenia v prípade že počas vykonávania prác bude
obmedzenú bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách
a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektovú dokumentácia bude
predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI
Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák.č. 135/1961 'Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon),



b) trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po
ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému
cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie
v zmysle zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel
a predpisov (cestný zákon),
žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou
legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Správa a údržba ciest TTSK Trnava (vyjadrenie č. 04932/2019/SÚC Tt-22 5815 zo dňa 19.09.
2019)
Vzhľadom na to, že vplyvom klimatických zmien prichádza k objemovým zmenám betónu, musí byť
cementobetónový kryt vozovky ukončením min. 0,8 m od asfaltového okraja cesty II/507 tak, aby
nedochádzalo k deformáciám asfaltového krytu na ceste II/507. Ostávajúca časť vozovky musí byť
vyriešená ako asfaltová vozovka, kde cementobetónový kryt bude nahradený asfaltovými vrstvami
(obrusná, ložná, podkladová), ktorých hrúbka musí byť riešená podľa TP 033.
Všetky napojenia na asfaltový okraj cesty II/507 musia byť riešené podľa TP 079 (zarezaním
asfaltového okraja a jeho následným vyplnením, preplátovaním všetkých asfaltových vrstiev min. na
šírku 0,5 m,...). Napojenie komunikácie na asfaltový okraj vozovky cesty II/507 musí byť plynulé,
a musí byť navrhnuté tak, aby zrážková voda z vjazdu nestekala na cestu a nebolo narušené
odvodnenie cesty II/507. prípadne riešiť vozovky na prístupovej komunikácii ako polotuhú.
Napojenie asfaltovej vozovky na asfaltový okraj cesty II/507 musí byť riešené vyfrézovaním starej
vozovky a preplátovaním vštkých asfaltových vrstiev na šírku 0,5 m.
Nakoľko každý rok v čase od 15.11 – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba
ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/507 vykonávané mimo uvedený termín.
Začatie prác v dotyku s cestou II/507 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Piešťany, č. tel.
033/7621627. Premávka na ceste II/507 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie
premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť
skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí
cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.
Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov
konania (ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona).
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : námietky neboli uplatnené, preto nebolo potrebné
o nich rozhodnúť.
Toto rozhodnutie podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 2 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť ak bude v tejto lehote podaná
žiadosť o stavebné povolenie na týmto rozhodnutím umiestňovanú stavbu, resp.
žiadosť o predĺženie platnosti tohto rozhodnutia.
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Odôvodnenie
Podľa § 35 ods. 1) stavebného zákona územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka,
z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou
ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods.
4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a
fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.
Navrhovateľ podal na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
predmetnej stavby dňa 10.02. 2019. Návrh bol doložený listami vlastníctva, Kópiou z katastrálnej
mapy, dokumentáciou pre územné konanie, vyjadreniami dotknutých orgánov, súhlasom vlastníka
nehnuteľností so stavebnou činnosťou.
Podľa ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuje dostatočný
podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby
návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak
územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia
požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.
Tunajší stavebný úrad listom č.j. 27/2020 – Ma /OZK zo dňa 20.05. 2020 oznámil začatie
územného konania známym účastníkom konania postupom podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona
a dotknutým orgánom, a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie a miestne
zisťovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.06. 2020 na mieste stavby v obci Sokolovce.
Podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného konania
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla
s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.
Podľa ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v
rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.
Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť
určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o
začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k
navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby
alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov
konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa
týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou.
Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci
konania alebo ich pobyt nie sú známi.
Podľa ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona sú podkladom pre vydanie územného rozhodnutia
sú územné plány obcí a zón, prípadne spracované územnoplánovacie podklady podľa ust. § 3
stavebného zákona a ostatné existujúce podklady podľa ust. § 7a stavebného zákona, inak stavebný
úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä
skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.
Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh
predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v
území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám
na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky,
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného
pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.
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Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona - stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a
ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovaciu dokumentáciou. Navrhovateľ doložil k návrhu stanoviská dotknutých
orgánov, ktoré boli kladné. Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.
Obec Sokolovce má vypracovaný a schválený Územný plán obce z r. 2009, ktorý bol
aktualizovaný a doplnený v rokoch 2016 a 2017, preto stavebný úrad v súlade s ust. § 37 stavebného
zákona posúdil navrhovanú stavbu z hľadiska záväzných regulatívov určených v územnom pláne
obce ako aj na základe projektovej dokumentácie predloženej zo strany navrhovateľa a stanovísk
dotknutých orgánov. Umiestnenie a účel navrhovanej stavby je v súlade s platným ÚP obce
Sokolovce.
Tunajší stavebný úrad prerokoval umiestnenie stavby v rámci územného konania so
známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi. Požiadavky a pripomienky účastníkov
konania a dotknutých orgánov v rozsahu, v akom sa týkali územného konania boli zapracované do
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podmienky týkajúce sa stavebného konania a realizácie stavby
budú zapracované do stavebného povolenia. V rámci konania neboli uplatnené žiadne námietky.
Umiestnenie stavby je v súlade so všeobecnými technickým požiadavkám na navrhovanie stavieb, so
zastavovacími podmienkami a s požiadavkami na ochranu životného prostredia.
Požiadavky a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov v rozsahu, v akom sa dotýkajú
územného konania sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ostatné požiadavky
týkajúce sa stavebného konania a realizácie stavby budú zapracované do stavebného povolenia.

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 40-, €.
Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a v súlade s ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu, (Obec
Sokolovce), pričom posledný 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Oznámenie je potrebné súčasne zverejniť iným spôsobom v mieste obvyklým (v miestnej tlači,
rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka).
POUČENIE :
Podľa § 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 správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal (Obce Sokolovce,
Piešťanská ul. 234/84, Sokolovce 922 31).
Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať
súdom.
Príloha pre navrhovateľa : 1x overená PD pre územné konanie

Ing. Marián Dóczy
starosta obce Sokolovce
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Rozhodnutie sa doručí :
01.

účastníci konania – doručenie verejnou vyhláškou

Na vedomie :
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TAVOS, a.s. Priemyselná 10, Piešťany 921 79
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 825 11
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
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Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 5053/13, 921 25
Piešťany
Okresný úrad Piešťany – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská 5053/13,
921 25 Piešťany
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