ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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ROZHODNUTIE

Číslo: KO/2021/001956-2
Bratislava, 06. 07. 2021

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky príslušný rozhodnúť podľa §
12 ods. 1 písm. i) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov rozhodujúc
o žiadosti Okresného úradu Trnava, katastrálneho odboru zo dňa 11. 06. 2021 vydáva toto

r o z h o d n u t i e:
Stavba „Splašková kanalizácia Lošonec“ postavená, na pozemkoch parcely registra C
č. 256/1, 157/1, 157/2, 154/1, 266/2 v katastrálnom území Lošonec (obec Lošonec, okres Trnava)
a na pozemkoch parcely registra C č. 2019/1, 2020, 1744/8, 1742/3, 2018/4, 1744/1
v katastrálnom území Horná Orešany (obec Horné Orešany, okres Trnava) (ďalej len „predmetná
stavba“) v zmysle § 6 ods. 2 katastrálneho zákona nie je predmetom evidovania v katastri
nehnuteľností.

O d ô v o d n e n i e:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prijal dňa 11. 06. 2021 pod
číslom KO-4915/2021 žiadosť Okresného úradu Trnava, katastrálneho odboru o rozhodnutie
podľa § 6 ods. 2 katastrálneho zákona, či je predmetná stavba predmetom evidencie v katastri
nehnuteľností (ďalej len „žiadosť“). Prílohou žiadosti boli:
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-

Žiadosť o evidenciu vodnej stavby v katastri nehnuteľností zo dňa 12. 05. 2021 podaná
Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. na Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor,
Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OUTT-OSZP3-2015/002225/ŠVS/St zo dňa 28. 01. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
20. 02. 2015, , ktorým sa povoľuje trvalá užívanie predmetnej stavby,
Listina „Žiadosť o evidenciu vodnej stavby v katastri nehnuteľností – výzva“ Okresného
úradu Trnava, katastrálneho odboru č. OU-TT-KO-2021/000048, Z-3208/2021 zo dňa
24. 05. 2021 na doloženie fotodokumentácie,
Listina „Žiadosť o evidenciu vodnej stavby v katastri nehnuteľností – zaslanie
fotodokumentácie“ Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zo dňa 03. 06. 2021,
fotodokumentácia predmetnej stavby.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky preskúmal predloženú žiadosť a
prílohy v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) bod 4 katastrálneho zákona a § 46 ods. 2 katastrálneho
zákona. Za stavbu na zápis do katastra nehnuteľností sa podľa § 6 ods. 1 písm. c) bod 4
katastrálneho zákona považuje podzemná stavba, ktorá je spojená so zemou pevným základom a
to v mieste jej prieniku so zemským povrchom a zároveň podľa § 46 ods. 2 katastrálneho zákona
stavba musí byť ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Z predloženej žiadosti a
príloh je zrejmé, že predmetná stavba pozostáva z viacerých stavebných objektov, z ktorých
niektoré nie sú ohraničené obvodovými stenami a strešnou konštrukciou a nie sú spojené so
zemou pevným základom.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
V ďalšom konaní Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor predmetnú stavbu do katastra
nehnuteľností nezapíše, zapíše pozemky pod predmetnou stavbou s príslušným kódom spôsobu
využívania pozemku.
Rozhodnutie sa doručí Okresnému úradu Trnava, katastrálnemu odboru.
Na toto rozhodnutie sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru
Rozhodnutie sa doručuje:
Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, Vajanského 2, 917 01 Trnava
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