Obec Zámutov
Číslo: 496/2018- 03 Mi
K č. 542/2018

v Zámutove dňa 09. 10. 2018

Rozhodnutie
Lukáš Kotľar a manž. Iveta na základe výzvy stavebného úradu, podali dňa
23. 08. 2018 žiadosť o dodatočné povolenie drobnej stavby „Elektrická prípojka- Odberné
elektrické zariadenie (OEZ)“, k pozemkom parcela CKN číslo 513/184 a 513/121 k.ú.
Zámutov- (pozemky vo vlastníctve stavebníka) a ktorá je rozostavaná aj na pozemkoch EKN
parcely číslo 1411/2, 1410/3 a 1410/1 k.ú. Zámutov, (pozemky vo vlastníctve súkromných
vlastníkov a pozemky vo vlastníctve neznámych vlastníkov- v správe SPF Bratislava- SR)
a na okraji parcely CKN číslo 513/132 k.ú. Zámutov, v úseku od podperného bodu č. 4,
k hranici parcely. Svoju žiadosť požadovaným spôsobom doplnili.
Obec Zámutov, ako miestne a vecne príslušný správny orgán podľa § 5 zákona číslo
608/ 2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o
zmene a doplnení zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení nesk. predpisov a podľa § 117 ods. l stavebného zákona, v spojení s
v spojení s § 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov,
prerokoval predmetnú žiadosť podľa § 88a ods. 1 a 7, § 88 ods. 1 písm. b., v spojení s § 61
ods. l stavebného zákona a na základe tohto prerokovania, postupujúc podľa § 88a ods. 4
stavebného zákona stavebníkovi:
LUKÁŠ KOTĽAR nar. 19. 12. 1984 a IVETA KOTĽAROVÁ rod. Ličartosvká nar.
03. 07. 1984, obaja bytom Zámutov 543,
d o d a t o č n e p o v o ľ u j e d r o b n ú s t a v b u:
„ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA- OEZ“ k pozemkom CKN parc. č. 513/ 184 a 513/121 k.ú.
Zámutov, ktorá je rozostavaná aj na pozemkoch EKN parcely číslo 1411/2, 1410/3 a 1410/1
k.ú. Zámutov a na okraji parcely CKN číslo 513/132 k.ú. Zámutov, v úseku od podperného
bodu č. 4, k hranici parcely.
Pozemky CKN parc.č. 513/184 a 513/121 sú zapísané na LV č. 2717 k.ú. Zámutov na
vlastníka:Kotľar Lukáš r. Kotľar nar. 19. 12. 1984 a Iveta Kotľarová r. Ličarstovaká nar.
03. 07. 1984 v podiele 1/1. Pozemok parcela EKN číslo 1411/2 je zapísaný na LV č. 1018 k.ú.
Zámutov na mená súkr. vlastníkov a na mená neznámych vlastníkov vedených na citovanom
LV v časti „B“. Iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona stavebník preukázal
„Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“ uzavretou dňa
31. 07. 2018 s vlastníkom pod por .č. 2 a „Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena“ zo dňa 31. 07. 2018 s vlastníkom pod por. č. 9.
Pozemok parcela EKN číslo 1410/3 je zapísaný na LV č. 1092 na mená súkr. vlastníkov
vedených na citovanom LV v časti „B“. Iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona
stavebník preukázal „Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“
uzavretou dňa 31. 07. 2018 s vlastníkom pod por .č. 2 a „Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena“ zo dňa 31. 07. 2018 s vlastníkom pod por. č.4.
Pozemok parcela EKN číslo 1410/1 je zapísaný na LV č. 1470 k.ú. Zámutov na mená
neznámych vlastníkov- v správe SPF Bratislava.
Pozemok parcela CKN číslo 513/132 je zapísaný na LV č.1901 k.ú. Zámutov na vlastníka
Jozef Feri r. Feri a Drahoslava Feriová r. Feriová v podiele 1/1. Právo uložiť malú časť kábla
el. prípojky na parcele CKN č. 513/132 stavebník preukázal „Zmluvou o uzavretí budúcej
zmluvy zo dňa 23. 08. 2018. Právo uložiť kábel el. prípojky OEZ podzemným vedením na
parcelách EKN číslo 1411/2, 1411/1 a 1410/3 vyplýva z § 58 ods. 4 stavebného zákona.
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Projekt el. prípojky vypracoval: Ing. Ján Soták , autorizovaný stavebný inžinier reg. č.
2067+A+2-3.
Pre dokončenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky
1. Ide o dodatočné povolenie elektrickej NN prípojky časť OEZ, ktorej umiestnenie na
pozemkoch EKN parc.č. 1410/1, 1410/3 a 1411/2 a na pozemkoch CKN parc.č. 513/184,
513/121 a na parc.č. 513/ 132 k.ú. Zámutov vyplýva zo situácie, výkres č. “1“ dokumentácie
predloženej na stavebné konanie, zákazka z obdobia 07/2018. Pripojenie odberu je riešené
z podperného bodu, ktorý je súčasťou nadzemného distribučného vedenia realizovaného
vodičmi NFA2X. Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia (OEZ) bude
zabezpečené v skrini SP do 100A (typ SPP2- SPP1/2), ktorá bude súčasťou nízkonapäťovej
NN prípojky umiestnenej na podpernom bode č. 7 (PB) NN nadzemného distribučného
vedenia VSD a.s. (viď grafická príloha VSD a.s. „Spôsob pripojenia). Istenie v prípojkovej
skrini SP do 100A má byť zabezpečené samostatnými poistkovými článkami v zmysle
štandardov VSD a.s. PB č. 7 sa nachádza na parcele CKN číslo 513/132 k.ú. Zámutov.
Z poistkovej skrine SPP2 je vedený kábel dolu citovaným podperným bodom do zeme v rohu
parcely CKN č. 513/132 a prípojka pokračuje zemným káblom AYKY-J 4 x 16 cez parcely
EKN č. 1411/2 a 1410/3 do rozvádzača RE na hranici parcely CKN číslo 513/184 k.ú.
Zámutov. Z RE je vedený kábel cez parcelu EKN č. 1410/1 a CKN č. 513/121, ktorým bude
napojený bude napojený hlavný domový rozvádzač rozostavanej stavby na parcele 513/ 221.
Elektromerový rozvádzač RE musí byť verejne prístupný aj počas neprítomnosti vlastníka
pozemku.
2. Elektrická prípojka bude ukončená podľa projektovej dokumentácie, ktorá overená v
stavebnom konaní o dodatočnom povolení stavby dňa 09. 10. 2018, tvorí prílohu tohto
rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad. Podstatné zmeny stavby nesmú byť uskutočnené
bez súhlasu príslušného stavebného úradu.
3. Prístup a príjazd k stavbe je z jestvujúcej, z časti na hrubo spevnenej a z časti nespevnenej
komunikácie.
4. Vzhľadom na to, že sa jedná o dodatočné povolenie drobnej stavby, ktorej osadenie na
pozemku je už zrealizované, vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávneným geodetom
neprichádza do úvahy. Za správnosť polohového osadenia stavby v zmysle projektovej
dokumentácie zodpovedá stavebník.
5. Pri ukončovaní stavby stavebník je povinný dodržať príslušné právne normy a STN
v oblasti realizácie inžinierskych stavieb, dbať na dodržanie všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu, dodržiavať bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu životného
prostredia v okolí stavby.
6. Stavba „IBV Zámutov- rómska osada, SO- 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy“, ktorá
je zdrojom napojenia, bola povolená stavebným povolením číslo 587/2017- 03 zo dňa
30. 11. 2017, právoplatné dňa 02. 01. 2018 a kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu
bolo vydané dňa 27. 08. 2018 pod č. 453/ 2018- 03.
7. Stavebník sa upozorňuje, že v záujmovom území sa môžu nachádzať podzemné vedenia
iných správcov, ktorých ochranné pásma v prípade ich existencie, pri uskutočnení el. prípojky
je nutné rešpektovať. Pri realizácií el. prípojky nesmie dôjsť k narušeniu stability podperných
bodov vzdušnej elektrickej siete.
8. Elektrická NN prípojka, jej verejná časť bola uskutočnená ako dodávka VSD a.s. Časť
OEZ sa uskutočňuje prostredníctvom zhotoviteľa: Mitaľ Pavol, Zámutov 424, 094 15
Zámutov. Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho
oprávnenou osobou. Pri uskutočnení el. prípojky- OEZ sa musia dodržať podmienky určené
vo vyjadrení VSD a.s. Košice, list č. 15042/2018/5101084518, zo dňa 27. 06. 2018, body p.č.
1 až 15. cit. vyjadrenia. Dodržať tiež platné ustanovenia zákona číslo 251/ 2012 Z.z. o
energetike, platné STN (priestorová norma) a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k
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ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušenie bezpečnej a spoľahlivej
prevádzky el. zariadení.
Realizácia OEZ a meranie dodávky elektriny (spotreby) všetkých odberných miest
v zásobovacej oblasti VSD a.s., musí byť zásadne riešená v súlade s požiadavkami VSD a.s.
uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“ a „Riešenie nových el. prípojok
NN“, ktoré sú zverejnené na webovom sídle VSD a.s. Súbeh a križovanie káblov musí byť
riešený v súlade s S TN- „Priestorová norma“.
9. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby sa musí nakladať v súlade s legislatívou
platnou v odpadovom hospodárstve.
10. O náhradách škôd na pozemkoch a zariadeniach iných vlastníkov, ktoré by boli spôsobené
realizáciou stavby, na ktorú sa vzťahuje toto „rozhodnutie“, platia ustanovenia občianskeho
(obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia zákona o energetike, telekomunikačného
zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona o pozemných
komunikáciách a iných príslušných zák. ustanovení.
11. Počas realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na
životné prostredie (prašnosť, hlučnosť, znečistenie a pod.)
12. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi povereným
znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak
podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu. Počas výstavby viesť
stavebný denník s výkonom pravidelných zápisov o postupe prác, najmenej l x týždenne.
13. Termín ukončenia stavby: 31. 12. 2018. Náklad stavby: 1 000,00 €.
14. V zmysle § 81c stavebného zákona, stavebný úrad upúšťa od kolaudácie drobnej stavby,
na ktorú sa vzťahuje toto rozhodnutie.
15. Podľa § 70 stavebného zákona, toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov
konania.
V rámci správneho konania o dodatočnom povolení stavby zo strany účastníkov
konania, neboli k dodatočnému povoleniu uplatnené žiadne námietky, preto v tomto
rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie
Stavebný úrad Obec Zámutov v rámci obhliadky územia v areáli IBV Zámutov dňa
06. 07. 2018 zistil, že Lukáš Kotľar a Iveta Kotľarová r. Ličartovská obaja bytom Zámutov č. 543 ako
stavebník, bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. (2) zákona číslo 50/ 1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk, predpisov (stavebný zákon), uskutočňujú
drobnú stavbu- „Elektrickú prípojku, časť odberné el. zariadenie“ (OEZ– ďalej len elektrická prípojka)
k pozemkom parcely CKN číslo 513/ 184 a 513/121 k.ú. Zámutov. (Pozemky vo vlastníctve
stavebníka). Pozemok parcela EKN číslo 1411/2 je zapísaný na LV č. 1018 k.ú. Zámutov na mená súkr.
vlastníkov a na mená neznámych vlastníkov vedených na citovanom LV v časti „B“. Iné právo podľa §
139 ods. 1 stavebného zákona stavebník preukázal „Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena“ uzavretou dňa s vlastníkom pod por .č. 2 a „Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena“ s vlastníkom pod por. č. 9.
Pozemok parcela EKN číslo 1410/3 je zapísaný na LV č. 1092 na mená súkr. vlastníkov vedených na
citovanom LV v časti „B“. Iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona stavebník preukázal
„Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“ uzavretou s vlastníkom pod por .č.
2 a „Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“ s vlastníkom pod por. č.4.
Pozemok parcela EKN číslo 1410/1 je zapísaný na LV č. 1470 k.ú. Zámutov na mená neznámych
vlastníkov- v správe SPF Bratislava. Pozemok parcela CKN číslo 513/132 je zapísaný na LV č. 1901
k.ú. Zámutov na vlastníka Jozef Feri r. Feri a Drahoslava Feriová r. Feriová v podiele 1/1. Právo uložiť
malú časť kábla el. prípojky na tejto parcele stavebník preukázal „Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena“.
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Stavba v čase miestnej obhliadky je rozostavaná v štádiu: Je zrealizovaná SPP skrinka na podpernom
bode č. 7 verejnej distribučnej NN siete VSD a.s., uložený el. kábel OEZ vedený v zemi cez pozemky
iných vlastníkov, k parcele stavebníka. Je osadený elektrický rozvádzač ER. Pripojenie nového
odberného miesta nie je zrealizované. (Podľa § 139b ods. 7, písm.c) stavebného zákona, za drobné
stavby sa považujú aj prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete).
Nepovolená stavba nepodlieha ohláseniu podľa § 57 stavebného zákona, ale konaniu podľa § 88 a 88a
citovaného zákona, preto stavebný úrad dňa 29. 07. 2018 z úradnej povinnosti začal konanie podľa
§ 88 ods. (1) písm.b), v spojení s § 88a stavebného zákona, (t.j. konanie o odstránení, resp.
o dodatočnom povolení uvedenej stavby, vyzval stavebníka k doloženiu dokladov podľa § 88a
stavebného zákona a k podaniu žiadosti o dodatočné povolenie stavby).
Lukáš Kotľar a manž. Iveta na základe výzvy stavebného úradu dňa 23. 08. 2018 podali žiadosť
o dodatočné povolenie elektrickej prípojky a svoju žiadosť požadovaným spôsobom doplnili.
Z predložených dokladov vyplýva, že dodatočné povolenie uvedenej stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami, ktoré hája dotknuté orgány podľa osobitných zákonov.
Na základe podanej žiadosti stavebný úrad dňa 13. 09. 2018 oznámil známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby. Pre neznámych účastníkov
konania bolo správne konanie oznámené verejnou vyhláškou jej vyvesením na úradnej tabuli obce dňa
14. 09. 2018 po dobu 15 dní, (§ 18 ods. 3 a § 26 o ds. 1 zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní
v znení nesk. predpisov- správny poriadok).
V konaní o dodatočnom povolení stavby, resp. o jej odstránení a pri miestnom šetrení stavebný úrad
posúdil súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 88a a stanovísk
vydaných podľa § 140b stavebného zákona, ako aj na základe ostatných podkladov predložených
k žiadosti o dodatočné povolenie stavby a tiež na základe toho, že dodatočné povolenie rozostavanej
stavby nie je v rozpore s cieľmi a zámermi územného plánovania obce Zámutov. Po vykonaní tohto
konania stavebný úrad dospel k záveru, že dodatočným povolením rozostavanej drobnej na citovaných
parcelách v k.ú. Zámutov pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia, nebudú ohrozené verejné záujmy
ani nad mieru primeranú pomerom obmedzované alebo ohrozované práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Stavebný úrad posúdil návrh aj podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
dodatočné povolenie stavby a jej uskutočnenie, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné
prostredie. V rámci správneho konania o dodatočnom povolení stavby zo strany známych účastníkov
konania neboli k dodatočnému povoleniu uplatnené žiadne námietky.
•Podľa § 88a ods. l stavebného zákona, ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez
stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z úradnej povinnosti konanie a vyzve stavebníkavlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného
plánovania a osobitnými predpismi.
•Podľa § 88a ods. 2 stavebného zákona, ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej
lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor s verejnými záujmami, stavebný úrad nariadi
odstránenie stavby.(§ 88 ods.1 písm. ) SZ)
Podľa § 88a ods. (4) stavebného zákona, v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad
dodatočne povolí už vykonané práce a určí podmienky pre dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už
zrealizovanej stavby,
•Podľa § 88a ods. 6 stavebného zákona, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v tom prípade, ak
stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby, resp. požadovaným
spôsobom ju nedoplní, alebo ak nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
Ako vyplýva z obsahu tohto rozhodnutia, Lukáš Kotľar a manželka podali žiadosť o
dodatočne povolenie stavby, ktorú v zmysle výzvy stavebného úradu požadovaným spôsobom doplnili.
Z dokladov, ktoré menovaný stavebník predložil vyplýva, že dodatočné povolenie opísanej stavby na
citovaných parcelách, nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom
a osobitnými predpismi, preto nebolo nutné nariadiť odstránenie stavby. V lokalite, kde sa stavba, ktorá
je predmetom tohto rozhodnutia nachádza, je v zmysle Územného plánu obce Zámutov riešené funkčné
využitie plôch na výstavbu rodinných domov, vrátane technickej vybavenosti. Ustanovenie § 88a
stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak
postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách, ktorý stavebný úrad v danom prípade dodržal.
Z odsekov 1) a 2) cit. §-u 88a vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia
nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore
s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Stavebník
v zmysle výzvy zo dňa 30. 07. 2018 zastavil na rozostavanej stavbe stavebné práce a od začiatku
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správneho konania spolupracoval so stavebným úradom. Pokiaľ stavebný úrad v konaní zistí súlad
s verejnými záujmami, stavbu môže dodatočne povoliť.
Stavebný úrad konštatuje, že v prípade rozostavanej elektrickej prípojky časť OEZ stavebníka Lukáša
Kotľara a manž. Ivety, bol použitý postup ako ho upravuje stavebný zákon v § 88 a 88a stavebného
zákona a v súlade s metodikou „Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách“, autor JUDr.
Helena Spišiaková a po zohľadnení všetkých uvedených skutočnosti, rozhodol o dodatočnom povolení
uvedenej stavby.
Ako podklad pre dodatočné povolenie slúžila projektová dokumentácia predložená na stavebné konanie
(časť el. prípojka), platný výpis z listu vlastníctva číslo 2717 k.ú. Zámutov, doklady o inom práve
podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, kópia z katastrálnej mapy, záv. stanoviská a vyjadrenia
dotknutých orgánov, stanoviská podľa § 88a stavebného zákona a poznatky získané zo stavebného
konania a vlastným prieskumom. Časť elektrickej prípojky – OEZ je podzemným vedením uložená na
parcelách CKN č. 513/132, EKN č. 1411/2, 1410/3 a 1410/1 k.ú. Zámutov. Súhlas s uložením el. kábla
na pozemkoch iných vlastníkov v prípade známych účastníkov, stavebník preukázal „Zmluvami
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“, (§ 139 ods. 1 stav. zákona. Zmluvy sú
doložené v dokladovej časti tohto rozhodnutia). V prípade neznámych vlastníkov, u ktorých je na LV
vyznačená správa v prospech SR- SPF Bratislava, ako aj neznámych vlastníkov po nebohom
Ing. Jozefovi Michalenkovi rod. Michalenko, naposledy bytom Banská Bystrica, (v dokladovej časti
tohto rozhodnutia je doložený úmrtný list a potvrdenie Okresného súdu v Banskej Bystrici, že po
menovanom nebohom nie je ukončené dedičské konanie), stavebný úrad využil postup podľa § 58 ods.
4 stavebného zákona. Ide o dodatočné povolenie časti el. kábla uloženého podzemným vedením na
citovaných parcelách, pričom táto časť kábla funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí s prevádzkou na
daných pozemkoch a ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemkov na účel, na ktorý je určený.
Uložením elektrického kábla pod povrchom zeme nebude ovplyvnené ani dotknuté vlastnícke právo
neznámych vlastníkov citovaných pozemkov nad prípustnú mieru. Priestor uvedených parciel je toho
času využívaný ako prístupová komunikácia k rozostavaným rodinným domom, ktoré sa v danej
lokalite nachádzajú a v zmysle územného plánu je tento koridor rezervovaný na výstavbu technickej
vybavenosti, (definitívna prístupová cesta, vodovod, kanalizácia, plynovod, resp. iné siete), preto
v zmysle ust. § 58 ods. 4 stavebného zákona, stavebník podzemných stavieb (v danom prípade
podzemný kábel el. prípojky), nepreukazuje k pozemkom vlastnícke alebo iné právo.
V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby,
preto po podrobnom preskúmaní predloženej dokumentácie a dokladov, bolo rozhodnuté tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
nesk. predpisov, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia obci Zámutov, adresa Obecný úrad Zámutov. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).

Stanislav D u d a
starosta

Doručí sa
-Lukáš Kotľar, Zámutov 543, 094 15 Zámutov
-Iveta Kotľarová r. Ličartovská, Zámutov 543, 094 15 Zámutov

-Peter Frajkor, Zámutov 195, 094 15 Zámutov
-Jozef Ocilka, Zámutov 62, 094 15 Zámutov
-MUDr. Ján Michalenko, Hollého 737/2, 075 01 Trebišov
-Ing. Ján Soták, Dukl. Hrdinov 2473, 093 01 Vranov n.T,
-Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
-VSD a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice
-Ostatným účastníkom konania a neznámym vlastníkom, sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou
vyhláškou.

Na vedomie
__________________________________________________________________________________
-Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor, Kalinčiakova ul., 093 01 Vranov n.T.
-VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1415, 093 01 Vranov n.T.
-Slovak Telekom, a.s. Poštova 18, Košice

Prílohy pre stavebníka : Overený projekt stavby

