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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Číslo: KO-8781/2019 

Bratislava, 19.12.2019  

 
 

 

Úrad geodézie, kartografie a  katastra Slovenskej republiky príslušný rozhodnúť podľa 

§ 12 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky 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 Trebišov, katastrálneho 

odboru zo dňa 06.06.2019 vydáva toto 

 

 

r o z h o d n u t i e: 
 

 

 Stavby postavené v areáli ČOV s názvom stavby „Trebišov – odkanalizovanie ulíc 

a rozšírenie kapacity ČOV“ pozostávajúcej zo stavieb, ktorým sa neprideľuje súpisné číslo, 

v katastrálnom území Trebišov 

 
 

1. stavba na parcele registra C č. 1274/26 - Trafostanica 

2. stavba na parcele registra C č. 1274/27 – Odľahčovacia Komora 

3. stavba na parcele registra C č. 1274/28 – Sútoková šachta 

4. stavba na parcele registra C č. 1274/29 – Merný objekt na prítoku 

5. stavba na parcele registra C č. 1274/30 – Nádrž žumpových vôd 

6. stavba na parcele registra C č. 1274/31 – Objekt lapaču štrku 

7. stavba na parcele registra C č. 1274/33 – Lapač piesku a čerpacia stanica 

8. stavba na parcele registra C č. 1274/35 – Aktivačné nádrže 

9. stavba na parcele registra C č. 1274/38 – Dosadzovacia nádrž DN 2 

10. stavba na parcele registra C č. 1274/39 - Dosadzovacia nádrž DN 2 

11. stavba na parcele registra C č. 1274/40 – Čerpacia stanica 

12. stavba na parcele registra C č. 1274/41 – Terciálne čistenie 

13. stavba na parcele registra C č. 1274/42 – Merný objekt na odtoku 

 

 



14. stavba na parcele registra C č. 1274/43 – Objekt dávkovania síranu železitého  

15. stavba na parcele registra C č. 1274/34 – Retenčné nádrže 

 

v zmysle § 6 ods. 2 katastrálneho zákona nie sú  predmetom evidovania v katastri 

nehnuteľností. 

 

 Stavba, ktorej sa neprideľuje súpisné číslo, postavená v areáli ČOV s názvom stavby 

„Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“ pozostávajúcej zo stavby 

v katastrálnom území Trebišov na parcele registra C č. 1274/46 – Kalová čerpacia stanica  

 

v zmysle § 6 ods. 2 katastrálneho zákona 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 17.06.2019 

pod číslom KO-4319/2019 žiadosť Okresného úradu Ružomberok, katastrálneho odboru 

o vydanie rozhodnutia k č. Z 779/2019 zo dňa 06.06.2019. Prílohou žiadosti boli: 

 

- Žiadosť o zápis stavieb do katastra nehnuteľností zo dňa 03.04.2019 č. Z 779/2019 zo 

dňa 04.04.2019, 

- Rozhodnutie Obce Trebišov o nevyhovení žiadosti o určení súpisného čísla č. 

3263/2019/7-KKo zo dňa 13.03.2019, 

- Rozhodnutie Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. 

OU-TV-OSZP-2015/007415-12 zo dňa 12.08.2015 

- Geometrický plán č. 36587656-36/2015 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 1274/48-

51, jestvujúcich stavieb parc.č. 1274/2, 1274// a stavebných objektov parc.č. 1274/26-

47 k vydaniu kolaudačného rozhodnutia vyhotovený firmou LUPO-GEO s.r.o. 

Trebišov, autorizačne overený Ing. Ľubomírom Bullom dňa 22.05.2015, úradne 

overený Ing. Vojtechom Dučom dňa 27.05.2015, 

- Výpis z listu vlastníctva č. 492 , katastrálne územie Trebišov 

- Fotodokumentácia stavby „Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity 

ČOV“. 
 

 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky preskúmal predloženú 

žiadosť a prílohy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 písm. c) a § 46 ods. 2 katastrálneho 

zákona. Za stavbu na zápis do katastra sa podľa § 6 ods. 1 písm. c) katastrálneho zákona 

považuje stavba, ktorá je spojená so zemou pevným základom, a to prienikom so zemským 

povrchom alebo priemetom jej vonkajšieho obvodu na zemský povrch a zároveň podľa § 46 

ods. 2 katastrálneho zákona stavba musí byť ohraničená obvodovými stenami a strešnou 

konštrukciou.  Stavby v katastrálnom území Trebišov 

 

1. stavba na parcele registra C č. 1274/26 - Trafostanica 

2. stavba na parcele registra C č. 1274/27 – Odľahčovacia Komora 

3. stavba na parcele registra C č. 1274/28 – Sútoková šachta 

4. stavba na parcele registra C č. 1274/29 – Merný objekt na prítoku 

5. stavba na parcele registra C č. 1274/30 – Nádrž žumpových vôd 

6. stavba na parcele registra C č. 1274/31 – Objekt lapaču štrku 

7. stavba na parcele registra C č. 1274/33 – Lapač piesku a čerpacia stanica 



8. stavba na parcele registra C č. 1274/35 – Aktivačné nádrže 

9. stavba na parcele registra C č. 1274/38 – Dosadzovacia nádrž DN 2 

10. stavba na parcele registra C č. 1274/39 – Dosadzovacia nádrž DN 2 

11. stavba na parcele registra C č. 1274/40 – Čerpacia stanica 

12. stavba na parcele registra C č. 1274/41 – Terciálne čistenie 

13. stavba na parcele registra C č. 1274/42 – Merný objekt na odtoku 

14. stavba na parcele registra C č. 1274/43 – Objekt dávkovania síranu železitého  

15. stavba na parcele registra C č. 1274/34 – Retenčné nádrže 

 

na základe predložených podkladov a predloženého geometrického plánu, nespĺňajú 

podmienky na zápis stavieb do katastra nehnuteľností ustanovené v § 6 ods. 1 písm. c) 

katastrálneho zákona a § 46 ods. 2 katastrálneho zákona. 

 

 Stavba v katastrálnom území Trebišov na parcele registra C č. 1274/46 – Kalová 

čerpacia stanica na základe predložených podkladov a predloženého geometrického plánu, 

spĺňa podmienky na zápis stavby do katastra nehnuteľností ustanovené v § 6 ods. 1 písm. c) 

katastrálneho zákona a § 46 ods. 2 katastrálneho zákona. 

 

 Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. V ďalšom konaní Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor stavby 

 

1. stavba na parcele registra C č. 1274/26 - Trafostanica 

2. stavba na parcele registra C č. 1274/27 – Odľahčovacia Komora 

3. stavba na parcele registra C č. 1274/28 – Sútoková šachta 

4. stavba na parcele registra C č. 1274/29 – Merný objekt na prítoku 

5. stavba na parcele registra C č. 1274/30 – Nádrž žumpových vôd 

6. stavba na parcele registra C č. 1274/31 – Objekt lapaču štrku 

7. stavba na parcele registra C č. 1274/33 – Lapač piesku a čerpacia stanica 

8. stavba na parcele registra C č. 1274/35 – Aktivačné nádrže 

9. stavba na parcele registra C č. 1274/38 – Dosadzovacia nádrž DN 2 

10. stavba na parcele registra C č. 1274/39 - Dosadzovacia nádrž DN 2 

11. stavba na parcele registra C č. 1274/40 – Čerpacia stanica 

12. stavba na parcele registra C č. 1274/41 – Terciálne čistenie 

13. stavba na parcele registra C č. 1274/42 – Merný objekt na odtoku 

14. stavba na parcele registra C č. 1274/43 – Objekt dávkovania síranu železitého  

15. stavba na parcele registra C č. 1274/34 – Retenčné nádrže 

 

v katastrálnom území Trebišov, do katastra nehnuteľností nezapíše, zapíše pozemky pod 

stavbou s príslušným kódom využitia pozemku, 
 

a stavbu na parcele registra C č. 1274/46 – Kalová čerpacia stanica v katastrálnom území 

Trebišov do katastra nehnuteľností zapíše. 
 

Rozhodnutie sa doručí Okresnému úradu Trebišov, 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 Trebišov, katastrálny odbor, Námestie mieru 804, 075 01  Trebišov 
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Okresný úrad Trebišov 

Katastrálny odbor 

Námestie mieru 804 

075 01  Trebišov 

Vaše číslo Naše číslo Vybavuje/linka Miesto a dátum odoslania 
 KO-8781/2019 Ing. Behuliaková/02 2081 6082 Bratislava/20.01.2020 

 

 

Vec 

Formálna oprava rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR o predmete 

evidovania v katastri nehnuteľností  

 
 

 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vydal dňa 19.12.2019 rozhodnutie o predmete 

evidovania v katastri nehnuteľností týkajúce sa stavieb postavených v areáli ČOV s názvom 

stavby „Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“. Rozhodnutie bolo 

vydané na základe žiadosti Okresného úradu Trebišov pod číslom záznamu KO-4319/2019 

prijatým dňa 17.06.2019. 
  

 Vo vyššie uvedenom rozhodnutí bol v prvej vete odôvodnenia daného rozhodnutia 

nesprávne uvedený názov príslušného okresného úradu, ktorý doručil Úradu geodézie, kartografie 

a katastra SR žiadosť o rozhodnutie o predmete evidovania v katastri nehnuteľností. Nesprávne 

bol uvedený názov Okresný úrad Ružomberok, správne má byť uvedený názov Okresný úrad 

Trebišov. V ostatných častiach rozhodnutia bol názov Okresného úradu Trebišov uvedený 

správne. 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR poukazuje na skutočnosť, že formálne nedostatky, 

ktoré vznikli pri písomnom vyhotovovaní rozhodnutia o predmete evidovania v katastri 

nehnuteľností, boli týmto v plnom rozsahu odstránené zaslaním tejto formálnej opravy vyššie 

citovaného rozhodnutia dotknutému správnemu orgánu. 
 

Uvedený formálny nedostatok rozhodnutia nemá vplyv na samotný obsah daného 

rozhodnutia. 
 

Ostatné časti rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR zostávajú bezo zmeny. 

 

 

Ing. Michal Leitman, v. r. 

    riaditeľ katastrálneho odboru 
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