
O B E C    T V R D O Š O V C E
Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 767/2015-03 Tvrdošovce, 6.10.2015
Právoplatnosť:

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec  Tvrdošovce,  ako  stavebný  úrad  príslušný  podľa  §  117  zákona  č.  50/1976  Zb.  o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 17.6.2015 podal

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00  Bratislava 1 (ďalej len 
"navrhovateľ"), ktorú zastupuje Ing. Vladimír Čurgali, Petzwalova 42, 949 01  Nitra

a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 
453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a  § 46 zákona č. 
71/1967  Zb.  o správnom  konaní,  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „správny  poriadok“) 
a vydáva toto

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

"NZ_Tvrdošovce, rekonštrukcia VN220, VNV"
miesto stavby: Tvrdošovce

(ďalej  len  "stavba")  na  pozemkoch  podľa  priloženej  situácie  stavby  v  katastrálnom  území 
Tvrdošovce.

Objektová skladba: SO 01 - Nové prepojovacie vedenie

Stručný popis stavby: Nová trasa povedie od jestvujúcej vzdušnej 22 kV prípojky k TS 0056-002 
a ďalej pôjde po poľnohospodárskej pôde až po pôvodné VN prípojky pre TS 0056-014 a TS 0056-
015. Všetky dotknuté parcely sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Nové podperné body 
budú betónové typu 12/10. Lomové a koncové body budú oceľové stožiare. Vedenie je navrhnuté 
ako  dvojité  na  vodiče  2x3xAlFe  110/22  mm2.  Celková  dĺžka  nového  vedenia  bude  1825  m. 
Vymenia sa podperné body na existujúcich VN vedeniach, na ktoré sa toto nové spojovacie vedenie 
napojí.  

Účel stavby: zabezpečenie dodávky elektrickej energie

A. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Tvrdošovce, ako je zakreslené 

priloženom situačnom výkrese na poslednej strane tohto rozhodnutia, kde je označené polohové 
umiestnenie navrhovanej stavby.

2. Podkladom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (projekt stavby) má 
byť  projektová  dokumentácia  k vydaniu  územného rozhodnutia,  ktorú vypracoval  projektant 
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Ing.  Jozef  Frólo, zák.  č.  L13.0654.13.0002,  dátum 05/2015  a ktorá  slúžila  ako  podklad  pre 
vydanie tohto rozhodnutia.  Prípravná dokumentácia s dokladmi o prerokovaní bude slúžiť na 
overenie podkladov v stavebnom konaní.

3. Projektant  zodpovedá  za  správnosť  a úplnosť  vypracovania  projektovej  dokumentácie,  je 
zodpovedný  za  navrhnuté  riešenie  stavby  a za  jeho  realizovateľnosť,  ako  aj  za  súlad 
s podmienkami  tohto  územného  rozhodnutia  a dotknutých  orgánov,  uplatnených  v rámci 
projektovej  prípravy stavby.  Ak stavbu projektuje  viac projektantov podľa § 46 stavebného 
zákona, hlavný projektant stavby musí zosúladiť dielčie projekty,  o čom má dať prehlásenie 
stavebnému úradu.

4. Pri  spracovaní  ďalšieho  stupňa  projektovej  dokumentácie  je  potrebné  vychádzať  zo 
všeobecných technických požiadaviek v súlade s § 47 stavebného zákona, v súlade s vyhláškou 
532/2002  Z.z.  o všeobecných  technických  požiadavkách  na  výstavbu  a o všeobecných 
technických  požiadavkách  na  stavby  užívané  osobami  s obmedzenou  schopnosťou  pohybu 
a orientácie (vrátane štvrtej časti vyhlášky) a podľa platných predpisov a technických noriem.

5. V ďalšom stupni  projektovej  dokumentácie  je  potrebné  riešiť  aj  plán  organizácie  výstavby. 
Stavebník je povinný zachovať plynulosť a bezpečnosť premávky na priľahlej komunikácii aj 
počas výstavby.

6. Pri realizácii stavby dôjde ku styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami. Ich trasa musí byť 
presne  vyznačená  v projekte  stavby  a podmienky  ochrany  po  odsúhlasení  správcami  vedení 
musia byť  uvedené v technickej  správe projektu.  To isté  platí  aj  na ochranné pásma vedení 
a zariadení. 

7. Stavebník môže realizovať stavbu len na základe právoplatného stavebného povolenia v súlade 
s § 54 stavebného zákona. Žiadosť o stavebné povolenie podáva stavebník stavebnému úradu 
podľa príslušnosti (aj špeciálnym stavebným úradom).

8. Stavebník je povinný v stavebnom konaní preukázať, že má k pozemkom dotknutým stavbou 
vlastnícke, alebo iné právo, ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich požadovanú stavbu.

9. Stavebník je povinný v stavebnom konaní preukázať písomné súhlasy vlastníkov pozemkov, na 
ktoré bude počas realizácie vstupovať.

10. Stavebník je povinný k stavebnému konaniu predložiť rozhodnutie príslušného orgánu ochrany 
poľnohospodárskej  pôdy  o vyňatí  dotknutých  pozemkov,  ktoré  sú  súčasťou 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

11. Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) musia byť 
rešpektované.

B. Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú dokumentáciu vyplývajúce zo stanovísk 
a rozhodnutí k podkladom územného rozhodnutia:
 
Ministerstvo obrany SR (vyjadrenie č. ASM-115-244/2015 zo dňa 10.2.2015): 
S realizáciou  akcie  podľa  predloženej  dokumentácie  súhlasíme  pri  splnení  nižšie  uvedených 
podmienok.
Investor  /projektant/  je  povinný  informovať  o  týchto  podmienkach  príslušný  územný  orgán  a 
stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v 
priestore  evidované.  Vyjadrenie  platí  za  predpokladu,  že  nedôjde  k  zmenám  v  hlavných 
parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). Vyjadrenie platí dva roky a to 
súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné 
vydať  územné  i  vodohospodárske  rozhodnutie  a  stavebné  povolenie.  Investor  (projektant)  je 
povinný  doručiť  ho  v  odpise  všetkým  ďalším  orgánom  a  organizáciám,  ktoré  budú  na  akcii 
zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (záväzné stanovisko č. 
649/2/2015 zo dňa 23.2.2015): 
Súhlasí sa s návrhom ... . 
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Krajský pamiatkový úrad Nitra (záväzné stanovisko č. KPUNR-2014/3674-2/5820/Pat,Kr zo dňa 
4.2.2014):
... pre účely vydania rozhodnutia príslušným stavebným úradom určuje nasledovné podmienky: 
V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona (č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov) oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému 
pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým 
úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni 
odo  dňa  ohlásenia.  Do  vykonania  obhliadky  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. 
Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s 
ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad 
poskytne  nálezcovi  nálezné  v  sume  až  do  výšky 100 % hodnoty  nálezu.  Hodnota  materiálu  a 
hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov 
odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Nových  Zámkoch  (stanovisko  na 
účely územného konania č.: ORHZ-NZ1-99/2015 zo dňa 23.03.2015): 
... súhlasí bez pripomienok. 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia  (záväzné stanovisko č. OU-NZ-OKR-
A/2015/004005-2 zo dňa 9.3.2015): 
...  z hľadiska civilnej  ochrany nemá pripomienky a súhlasí  s vydaním územného rozhodnutia  a 
stavebného povolenia na uvedenú stavbu.
Okresný  úrad  Nové  Zámky,  odbor  krízového  riadenia  po  posúdení  projektovej  dokumentácie 
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (vyjadrenie k projektovej dokumentácii 
č. OÚ-NZ-PLO-2015/008552-02/LG zo dňa 17.6.2015):
Okresný  úrad  Nové  Zámky,  pozemkový  a  lesný  odbor  nemá  námietky   k vydaniu  územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia.

Okresný  úrad  Nové  Zámky,  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie (vyjadrenie 
vodohospodárskeho orgánu zn. 2015/3037-02-Hl zo dňa 23.2.2015): 
Navrhovaná stavba v zmysle predloženého projektu stavby pre územné rozhodnutie je z hľadiska 
ochrany vodných pomerov možná. 
Navrhovaná  stavba  v  zmysle  predloženej  dokumentácie  pre  stavebné  povolenie  je  z  hľadiska 
ochrany vodných pomerov možná. 
Na stavbu nie je potrebný súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona.

Okresný  úrad  Nové  Zámky,  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie (súhlas 
vodohospodárskeho orgánu zn. 2014/X-02-Pr zo dňa X.2014): 
Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná. Projektovú dokumentáciu 
nie je potrebné posúdiť podľa § 27 vodného zákona.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva zn. 2015/3038-02-K zo dňa 26.2.2015):
Ku  kolaudačnému  konaniu  požadujeme  predložiť  doklady  o  množstve  a  spôsobe  nakladania  s 
odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. 
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Uvedené  doklady  musia  byť  od  subjektu  oprávneného  na  nakladanie  s  predmetnými  druhmi 
odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o 
odpadoch. 
Pôvodcom odpadov pri výstavbe je dodávateľ stavby, pretože vznikajú pri jeho činnosti.  Ten je 
povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov 
pred  ich  skládkovaním.  Odpad  vznikajúci  pri  výstavbe  nemôže  dodávateľ  stavby  prenechať 
investorovi stavby, pretože investor nie je oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli 
dodávateľovi stavby ako pôvodcovi odpadov. Teda za nakladanie s odpadmi vzniknutými počas 
výstavby  v  plnej  miere  zodpovedá  dodávateľ  stavby  a  doklady  o  spôsobe  naloženia  s  nimi, 
preukazujúce na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch, predloží investorovi. 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny zn. 2015/3039-04-Ko zo dňa 13.3.2015):

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal listom č. 2015/3039-
02-Ko  zo  dňa  25.02.2015  o stanovisko  ŠOP  SR,  CHKO  Dunajské  luhy.  Stanovisko  č. 
CHKODL/215/2015 zo dňa 10.03.2015 prijal  emailom tunajší  úrad dňa 11.03.2015. Podmienky 
uvedené v predmetnom stanovisku boli premietnuté do podmienok tohto vyjadrenia.

Z hľadiska  záujmov  ochrany  prírody  a krajiny  je  možné  predmetnú  stavbu  „NZ_Tvrdošovce, 
rekonštrukcia VN 220,VNV“ realizovať po splnení nasledovných podmienok:

- stavebné práce je možné realizovať v mimohniezdnom období od. 1.8.-31.3. b.r.,

- odporúčame na elektrické vodiče inštalovať tzv. zviditeľňovače a plašiče vtákov, pričom je to 
potrebné konzultovať s RPS – Ochrana dravcov na Slovensku,

- v prípade,  ak  sa  použije  deklarovaný  typ  stĺpov  „Pařát“,  tak  nie  je  potrebné  na  elektrické 
konzoly inštalovať zábrany proti dosadaniu vtákov.

Zo zákona č.  543/2002 Z.z.  o ochrane  prírody a krajiny v znení  neskorších právnych  predpisov 
v dotknutom území predmetnej stavby vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "zákon") platí prvý 
stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené 
územie,

- podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné 
práce  u  blízko  stojacich  drevín  vykonať  tak,  aby  nedošlo  k  poškodzovaniu  a  ničeniu  ich 
koreňových systémov a nadzemných častí,

- stavbou  nesmú  byť  dotknuté  zakázané  činnosti  vo  vzťahu  ku chráneným druhom rastlín  a 
živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany 
chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR Bratislava.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky (vyjadrenie zn. 8419201594 zo 
dňa 23.2.2015):
1. V záujmovej lokalite nemá náš OZ v správe ani v prevádzke podzemné inžinierske siete.
2. Predložený projekt stavby odsúhlasujeme.

SPP - distribúcia, a.s. (vyjadrenie č. TD1504/NR/BCh/2015_NEPLYN zo dňa 29.5.2015):
V záujmovej oblasti (v ohraničenom území) sa plynárenské zariadenia nenachádzajú. 
V  prípade  zásahu  do  iných  parciel  (mimo  záujmového  územia)  je  nutné  opätovne  požiadať  o 
vyjadrenie, nakoľko v blízkosti Vášho záujmového územia sa plynárenské zariadenia nachádzajú. 
Vyjadrenie stráca platnosť po 2 rokoch odo dňa vydania.
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Západoslovenská distribučná, a.s. (vyjadrenie zo dňa 27.5.2015):
S navrhovaným riešením súhlasím.

Slovak  Telekom,  a.s. (vyjadrenie  č.  6611510702  zo  dňa  26.5.2015,  platnosť  vyjadrenia  do 
26.11.2015):
Nedôjde  do  styku  so  sieťami  elektronických  komunikácii  (ďalej  len  SEK)  spoločnosti  Slovak 
Telekom, a.s.
1. 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.
2.  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 povinnosť podľa bodu 3.
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:  Ladislav  Földi, 
ladislav.foldi@telekom.sk, +421 35 6402412
4.  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.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6.  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.
7.  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.
8. Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Orange Slovensko, a.s. (vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA-0353/2015 zo dňa 19.2.2015):
Pri realizácii  stavebnej akcie ...  nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., 
Metodova 8, 821 08 Bratislava.

C. Účastníkmi konania sú: 
Západoslovenská  distribučná,  a.s.,  P.O.BOX  292,  810  00   Bratislava  1;  Obec  Tvrdošovce, 
Novozámocká 56, 941 10  Tvrdošovce; Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 
Bratislava; Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Széchényiho 10, 941 10  Tvrdošovce

 

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.

E. Platnosť rozhodnutia: Toto rozhodnutie je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné 2 roky 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, nestratí však platnosť, ak sa do tej doby 
podá žiadosť o stavebné povolenie. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
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O d ô v o d n e n i e

Dňa  17.6.2015  podal  navrhovateľ  v  zastúpení  návrh  na  vydanie  územného  rozhodnutia 
o umiestnení uvedenej stavby. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad po doplnení  návrhu oznámil  začatie  územného konania všetkým známym 
účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom  a organizáciám.  Vzhľadom  k tomu,  že  pre  územie, 
v ktorom sa  nachádzajú  pozemky,  navrhnuté  na  zastavanie  predmetnou  stavbou,  je  spracovaná 
a schválená  územno-plánovacia  dokumentácia  a pomery v území  sú jednoznačné,  stavebný úrad 
upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 
pracovných  dní  od  doručenia  oznámenia  môžu  účastníci  konania  uplatniť  svoje  námietky 
a pripomienky  a dotknuté  orgány  a organizácie  svoje  stanoviská.  Námietky  účastníkov  neboli 
v konaní uplatnené.

V priebehu konania navrhovateľ predložil nasledovné doklady: splnomocnenie na vybavenie 
územného rozhodnutia;  dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia podľa podmienky A.2 
tohto  rozhodnutia;  kópiu  katastrálnej  mapy;  kópiu  z mapy  určeného  operátu;  výpisy  z listu 
vlastníctva; stanovisko Eustream, a.s. Bratislava; stanovisko Transpetrol, a.s. Bratislava; vyjadrenie 
Slovnaft, a.s. Bratislava a doklady uvedené v časti B tohto rozhodnutia.

Stavebný  úrad  zaistil  vzájomný  súlad  predložených  stanovísk  dotknutých  orgánov 
a organizácií  vyžadovaných  osobitnými  predpismi,  zabezpečil  plnenie  požiadaviek  vlastníkov 
a správcov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Skonštatovalo  sa,  že  umiestnenie  stavby  je  v súlade  so  schválenou  územno-plánovacou 
dokumentáciou  pre dotknuté  územie  a projektová  dokumentácia  pre  územné  rozhodnutie 
navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení 
vyhlášky  č.  532/2002  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  všeobecných  technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia na Obec Tvrdošovce. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych 
opravných prostriedkov.

Ing. Marián Tóth
starosta obce
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Verejná vyhláška
Toto  rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa 

na úradnú tabuľu Obecného úradu v Tvrdošovciach a súčasne sa zverejní aj na www.tvrdošovce.sk 
na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené od .......................................... do ..........................................

Potvrdené dňa .......................................... podpis ..........................................

Poplatok:  Správny  poplatok  podľa  zákona  č.  145/1995  Z.z.  o  správnych  poplatkoch  v  znení 
neskorších predpisov položky 59 písm. a) ods. 2  vo výške 100 € bol zaplatený dňa 16.6.2015.

Príloha  pre  navrhovateľa:  overený  situačný  výkres  so  zakreslením  predmetu  územného 
rozhodnutia

Doručí sa:

1.  Západoslovenská  distribučná,  a.s.,  P.O.BOX  292,  810  00   Bratislava  1  v zastúpení  Ing. 
Vladimírom Čurgalim, Petzwalova 42, 949 01  Nitra

2. Obec Tvrdošovce, Novozámocká 56, 941 10  Tvrdošovce
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15  Bratislava
4. Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Széchényiho 10, 941 10  Tvrdošovce

Na vedomie:

5. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01  Nitra
6. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky
7. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01  Nové Zámky
8. OR Hasičského a záchranného zboru, Svätoplukova 1, 940 02  Nové Zámky
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská 13, 940 02  Nové Zámky
10. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00  Bratislava 1
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, 940 02  Nové Zámky
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava
13. Ing. Jozef Frólo, Čulenova 6, 816 47  Bratislava
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Situácia umiestnenia stavby
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