MESTO

HLOHOVEC

Spoločný obecný ú r a d y Hlohovci
Jarmočná 3,920 01 Hlohovec
č. 207/2013-LM

v Hlohovci 17.6.2014

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Navrhovateľ: Ľuboš Miklošík a Jana Miklošíková,
Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec
Vec: Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby:
J B V Hlohovec - Šumperkv I. OJB-C1 a UB-C2V

ROZHODNUTIE

Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, ako príslušný stavebný úrad
podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), posúdil podľa § 37 stavebného zákona žiadosť
navrhovateľov Ľuboša Miklošíka a Jany Miklošíkovej, bytom Vinohradská ul. č. 11, Hlohovec, o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: „IBV Hlohovec - Šumperky I.
(UB-C1 a UB-C2)" v kat. území Hlohovec.
Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona a v súlade s § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
povoľuje umiestnenie stavby:
..IBV Hlohovec - Šumperkv I. (UB-Cl a UB-C2V
na pozemkoch pare. č.: E-KN: 4673, 4766/3, 4766/2, 4725, 4726/1, 4726/2, 4766/1, 4768,
4930/4, C-KN: 6290/10, 6241/6, 6241/4 v katastrálnom území Hlohovec.
Predmetom povolenia j e umiestnenie stavebných objektov
- 28 rodinných domov + 1 nebytová budova (obchodná prevádzka)
(na parc.č. E-KN: 4673)
- cesty a spevnené plochy
(na parc.č. E-KN: 4673, 4766/3, C-KN: 6290/10)
- prípojka vody a rozvod vody
(na parc.č. E-KN: 4673, 4766/3, 4725, C-KN: 6241/6, 6241/4,6290/10)
- prípojka kanalizácie a kanalizačný rozvod
(na parc.č. E-KN: 4673, 4766/1, 4766/2, 4766/3,4725, 4726/1, 4726/2, C-KN: 6290/10)
- prekládka optického a metalického kábla + rezervná chránička pre dátové služby
(na parc.č. E-KN: 4673, 4930/4)
- elektrické rozvody (prekládka distribučného 22kV vedenia č. 104, prekládka distribučného
22kV vedenia č. 237, TS, verejné osvetlenie)
(na parc.č. E-KN: 4673, 4768, 4930/4, 4766/3, C-KN: 6290/10).
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Pre umiestnenie a p r o j e k t o v ú p r í p r a v u sa u r č u j ú tieto p o d m i e n k y :
1/ Stavby budú na pozemku umiestnené v zmysle situačného výkresu, ktorý j e súčasťou
projektovej dokumentácie vypracovanej SPOL-LIPA, s.r.o. - Ing. Pavlom Líškom, overenej
v územnom konaní. Projektová dokumentácia j e nedeliteľnou súčasťou povolenia stavebníka
a stavebného úradu.
2/ Charakter stavieb rodinných domov a obchodnej prevádzky:
* Rodinné domy sú riešené ako samostatne stojace s max. podlažnosťou 2NP (prízemné
rodinné domy s obytným podkrovím, zastrešené šikmou strechou so sklonom do 40 ° alebo
ako dvojpodlažné zastrešené plochou strechou).
* Obchodná prevádzka bude riešená ako jednopodlažná s max. výškou neprevyšujúcou
okolitú zástavbu.
* Výška stavieb v mieste atiky nepresiahne 6,0 m nad úrovňou podlahy I.NP, výška v hrebeni
nepresiahne 8,0 m nad úrovňou podlahy I.NP.
* Min. odstupová vzdialenosť RD od čelnej hranice pozemku j e 4,0 m, min. odstupová
vzdialenosť od zadnej hranice j e min. 5,0 m, odstupové vzdialenosti od bočných hraníc sú 2,0
m. Rodinné domy, medzi ktorými j e vzdialenosť 4,00 m, nesmú mať na protiľahlých stenách
umiestnené okná z obytných miestností.
* Index zastavanosti pozemkov j e 0,5.
* Garážovanie automobilov bude riešené na pozemkoch vlastníkov samostatným objektom,
v rodinnom dome alebo miestom vyhradeným na parkovanie osobného automobilu na
pozemku vlastníka. Minimálny odstup garáže od čelnej hranice j e 4,0 m.
3/ Napojenie na inžinierske siete:
- zásobovanie pitnou vodou: novonavrhovanou prípojkou HDPE D 110 x 6,6 napojenou na
verejný rozvod pitnej vody
- odkanalizovanie: novonavrhovanou kanalizačnou prípojkou z rúr PVC DN 300 zaústenou
do jestvujúcej revíznej šachty RŠ0 jestvujúcej verejnej kanalizácie. Kanalizačný rozvod j e
riešený ako splašková gravitačná kanalizácia. Potrubie prípojky a rozvodu splaškovej
kanalizácie j e z rúr PVC DN 300. Odvodnenie komunikácie j e riešené uličnými vpusťami,
z ktorých pripojovacie potrubie z PNC D 160 x 3,9 j e zaústené do vsakovacích šácht.
- zásobovanie elektrickou energiou: bude vybudovaná nová TS, pripojenie na VN a rozvody
NN, verejné osvetlenie.
4/ Dopravné napojenie: Dopravný prístup na parcely bude zabezpečený z jestvujúcej miestnej
komunikácie (od kruhového objazdu na ceste 11/513 Hlohovec - Nitra, pri čerpacej stanici
PHM SHELL smerom k areálu poľnohospodárskeho družstva) novonavrhovanou prístupovou
komunikáciou, ktorá j e riešená ako dvojpruhová so šírkou jazdného pruhu 2,75 m a obslužnou komunikáciou jednopruhovou jednosmernou so šírkou jazdného pruhu 3,5 m.
5/ Osobitné podmienky:
Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:
Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec:
* vyjadrenie č. B/2012/00433/ŠSOH/Ži zo dňa 25.6.2012:
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dopracovať vznik a zneškodnenie odpadov
vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.
- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch.
* vyjadrenie č. B/2012/00337/ŠSOPaK/PB zo dňa 6.6.2012:
- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nes-
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korších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň
územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrob drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody potrebný súhlas Mesta Hlohovec v zastúpení primátorom. V rozhodnutí
mesta zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu
do výšky spoločenskej hodnoty drevín v zmysle § 48 o ochrane prírody.
- Do projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania j e vhodné doplniť návrh výsadby - funkčnej uličnej stromovej a kríkovej zelene bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými vedeniami inžinierskych sietí, v zmysle ustanovení § 3 ods. 3 a 4 zákona o ochrane prírody, podľa ktorých sú podnikatelia a právnické osoby zamýšľajúce vykonáva činnosť, ktorou
môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, povinní navrhnúť a na
vlastné náklady vykonať opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
- Nakoľko predmetná investičná akcia bude realizovaná za hranicami zastavaného územia
obce, vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny sa vyžaduje aj ku stavebnému konaniu
v súlade s § 9 ods. 3 zákona o ochrane prírody.
* vyjadrenie č. B/2012/00432/ŠVS/AU zo dňa 17.7.2012 a vyjadrenie č. OÚ-HC-OSZP2013/ 00186/ŠVS/AU zo dňa 25.11.2013:
- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd a ochranu pred povodňami.
- Vsakovacie objekty musia byť navrhnuté s ohľadom na príslušné hydrogeologické vlastnosti prostredia a množstvo dažďovej vody, ktorú treba vypúšťať.
- Prípojka vody a rozvod vody a prípojka kanalizácie a kanalizačný rozvod sú podľa § 52 vodného zákona vodnými stavbami; stavebným úradom príslušným pre ich povolenie bude podľa vodného zákona príslušný orgán štátnej vodnej správy.
- Na uskutočnenie stavebného objektu „nová distribučná transformačná stanica" j e potrebný
súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
Obvodný pozemkový úrad v Trnave (stanovisko č. K/2013/00999 zo dňa 25.5.2012):
Realizáciou stavby dochádza k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy a preto j e potrebné
postupovať v súlade s § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon") a požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí
poľnohospodárskej pôdy.
Slovenský pozemkový fond Bratislava (stanovisko č. DE/2012/057006 zo dňa 27.11.2012):
- Právo na využívanie pozemku SPF ako prístupovú cestu zostane nedotknuté pre ostatných
vlastníkov pozemkov susediacich s dotknutým pozemkom SPF.
- Na dotknutý pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené
vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne
v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka
vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- K realizácii stavby j e potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF.
- Stanovisko SPF nie j e zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým
pozemkom SPF.

-4Kraiský pamiatkový úrad Trnava (stanovisko č. TT-12/726-2/3267/Grz zo dňa 6.6.2012):
1. V súvislosti so stavbou bude vykonaný archeologický výskum ako opatrenie na záchranu
archeologických nálezov v zmysle § 35 ods. 2 pamiatkového zákona.
2. Archeologický výskum bude prebiehať v rozsahu zemných prác.
3. Výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania
a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov. V mieste nálezu
budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov
osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu.
4. V prípade, že sa na mieste stavby uskutočňuje skrývka ornice, alebo iný druh prípravných
zemných prác ešte pred začatím samotnej stavby, je nutné archeologický výskum začať už
v tejto fáze.
5. a) Investor si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie
archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona a upovedomí o tom
Krajský pamiatkový úrad Trnava, pričom pred začiatkom stavebných prác uzatvorí v tejto
veci zmluvu s oprávnenou osobou na vykonanie archeologického výskumu. Archeologické
nálezy zistené archeologickým výskumom sú vlastníctvom Slovenskej republiky.
Archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo
až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o.i. obsahovať
zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov. Správcu
archeologického nálezu určuje § 40 ods. 5 pamiatkového zákona. Správca ďalej
s archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7,8 a 9 pamiatkového zákona. K objavu
nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník
KPÚ Trnava.
b) Investor je povinný oznámiť začatie výskumu do 5 dní KPÚ Trnava.
c) Výskumom získané odborné poznatky budú spracované vo výskumnej správe v zmysle § 7
ods. 7 vyhl. Ministerstva kultúry SR č. 253/2010, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon
a ktorú odovzdá investor bezodplatne do 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu KPU
Trnava a Archeologickému ústavu SAV Nitra.
6. Oprávnená osoba je povinná zasielať oznámenie o začatí archeologického výskumu na
vedomie Ministerstvom kultúry SR určenému odbornému garantovi Archeologickej rady ako
aj KPÚ Trnava.
7. Oprávnená osoba j e povinná pri vykonávaní archeologického výskumu postupovať
v zmysle ustanovení pamiatkového zákona a vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010.
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava (vyjadrenie zo dňa 4.4.2012):
V záujmovom priestore j e potrebné preloženie káblového vedenia č. 104, vzdušného vedenia
237 a HDPE trubky (bez optiky), ktoré sa nachádzajú v v trase výstavby rodinných domov.
Predmetné prekládky budú zrealizované na základe zmluvy o preložke medzi žiadateľom
a prevádzkovateľom elektroenergetických zariadení ZSE, a.s. Prípojky na základe zmlúv
budú za deliacimi miestami - odberateľské - financuje si ich investor. Prípojky sa ukončia
v elektromerových skriniach pilierových plastových, osadených do oplotenia na verejnom
priestranstve. Elektromery dvojtariíné (vzhľadom k el. vykurovaniu) max. do 25A. Každý RE
sa vždy umiestni v oplotení na verejne prístupnom mieste.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava (vyjadrenie č. 13-47140545-HC zo dňa 18.11.2013):
Súhlasíme s návrhom spracovania č. 1., čiže preloženie OOK 4x12 v dĺžke cca 2029-m,
s využitím rezervnej trubky HDPE. Zároveň upozorňujeme, že v dotknutom území je OOK
pripoložené MTS, ktorú j e potrebné taktiež preložiť. Na prekládku j e nutné vypracovať PD
v zmysle int. predpisov TA225 a predložiť ju na schválenie.
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3/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené

Toto rozhodnutie v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona platí 2 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť nestráca, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie na týmto rozhodnutím umiestňované stavebné objekty.

Odôvodnenie:
Navrhovatelia - Ľuboš Miklošík a Jana Miklošíková, bytom Vinohradská 11, 920 01
Hlohovec, podali dňa 22.5.2013 na Spoločnom obecnom úrade v Hlohovci žiadosť o vydanie
územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: „Inžinierske siete - IBV Hlohovec Šumperkv"
v katastrálnom
území Hlohovec. Po preskúmaní predloženého návrhu
a Urbanistickej štúdie bytovej výstavby Šumperky I, ktoré schválilo MsZ Hlohovec dňa
8.9.2011, stavebný úrad územné konanie dňa 26.6.2013 prerušil a vyzval navrhovateľa
na doplnenie návrhu. Stavebný úrad požadoval riešiť celý návrh komplexne, t.j. vrátane
rodinných domov. Pre posúdenie návrhu bolo potrebné predložiť doklady uvedené vo výroku
rozhodnutia: zhodnotenie celého riešeného územia I. etapy z hľadiska geologických,
inžiniersko geologických a hydrogeologických pomerov v území pre určenie podmienok
výstavby (zakladanie stavieb, ochrana proti účinkom povrchových a podzemných vôd), údaje
o vhodnosti návrhu z hľadiska vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov, doplnenie projektovej dokumentácie, žiadosti a vyjadrení
dotknutých orgánov štátnej správy. Na predloženie dokladov určil lehotu 90 dní. Táto lehota
bola, na žiadosť navrhovateľov, 2x predlžovaná.
Po doplnení návrhu dokladmi v zmysle § 3 ods. (3) a ods. (4) vyhlášky č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad oznámil
verejnou vyhláškou dňa 28.4.2014 začatie územného konania účastníkom konania
a dotknutým orgánom a určil lehotu na vznesenie námietok a pripomienok k návrhu. Verejná
vyhláška bola vyvesená dňa 5.5.2014. Lehota na vznesenie námietok uplynula dňom
3.6.2014. Voči návrhu neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.
Navrhovaná „ individuálna bytová výstavba (IBV) Hlohovec - Šumperky I (UB-C1
a UB-C2) " j e časťou „IBV Šumperky I". Urbanistická štúdia bytovej výstavby Šumperky I
bola schválená MsZ Hlohovec uznesením č. 83 dňa 8.9.2011. Riešené územie sa nachádza
mimo súčasného zastavaného územia katastrálneho územia Hlohovec, ktoré j e na severe
ohraničené areálom obchodného centra Kaufland, na západe areálom výrobných služieb
a poľnohospodárskym družstvom, z južnej strany tvorí hranicu vonkajšia hrana Šumperského
jarku. Hlavnou funkciou riešených urbanistických obvodov CI a C2 j e bývanie v rodinných
domoch. Z hľadiska etapizácie ide o prvú etapu výstavby „IBV Hlohovec - Šumperky I".
V územnom konaní preskúmal stavebný úrad predloženú žiadosť najmä z hľadísk
uvedených v ustanoveniach § 37 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby nie
je v rozpore so všeobecnými záujmami, nie j e v rozpore s platným ÚPN mesta Hlohovec, j e v
súlade so všeobecnými požiadavkami na výstavbu a jej uskutočnením, ani budúcim užívaním
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani nepriamo ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. V priebehu územného konania nenašiel stavebný úrad dôvody, ktoré by
znemožňovali možnosť povoliť umiestnenie stavby na dotknutom pozemku. Z uvedených
dôvodov bolo vo veci rozhodnuté tak, ako j e uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov majú účastníci konania právo podať odvolanie
do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Spoločný obecný úrad v Hlohovci. Odvolacím
orgánom j e Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie j e
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov

Peter Dve
primátor mesta Hlohovec

Rozhodnutie sa doručí:
účastníkom:
1. navrhovateľom: Ľuboš Miklošík, Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec
Jana Miklošíková, Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec
2.vlastníkom dotknutých a susedných nehnuteľností sa oznámenie doručuje verejnou
vyhláškou
dotknutým orgánom a orgánom štátnej správy na vedomie:
1. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1,
Piešťany
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 00 Trnava
5. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 2, 917 01 Trnava
6. MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
7. Okresný úrad Hlohovec, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Jarmočná 3,
920 01 Hlohovec
8. Vodárenské a technické služby, s.r.o., Hlohovec, Šafárikova 30, Hlohovec
9. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, Bratislava
10. ENERMONT, s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/v, 82519 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. (2) stavebného
zákona a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý súčasne
zverejní písomnosť iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Vyvesené:
Zvesené:
Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka obce:

