
OBEC HNIEZDNE, 06501 Hniezdne

Č.j.: 1512/2020 V Hniezdnom 07.07.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Hniezdne ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona Č.
416/200 l Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC a v
zmysle ust. § 46 zákona Č. 71/1967 vydáva rozhodnutie ktorým

povoľuje

v zmysle §66 stavebného zákona stavbu s jej základnými charakteristickými údajmi:

Charakteristické údaje o stavbe:

Názov stavby: Rodinný dom č. 118 - Obnova a prestavba, Hniezdne

Stavebník: Ing. Rastislav Petrus, Bc. Lenka Petrusová r. Dubjelová,
Jarmočná 138, 064 01 Stará Ľubovňa

Miesto stavby: Hniezdne č.s. 118

Katastrálne územie: Hniezdne

Pozemok par.č. : KN -C 383

List vlastníctva: LV č. 2045

Účel stavby: Rodinné bývanie

Charakter stavby: Zmena dokončenej stavby

Účelové jednotky: Zastavaná plocha celého objektu
Obostavaný priestor celého objektu
Celková úžitková plocha objektu

153,66 m2
1037,55 m3

205,94 m2

Zodpovedný projektant: Ing. Ľubomír Hains, Vyšná Šebastová 348, 080 06 Prešov
č.opr.5894*11

Spôsob zhotovenia : Svojpomocne

Stavebný dozor: Ing. Ľubomír Hains, Vyšná Šebastová 348, 080 06 Prešov

Lehota dokončenia
stavby: 31.12.2024
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Podmienky pre umiestnenie a uskutočnenie stavby:

1. Architektonické a urbanistické

Rodinný dom je postavený na rovinatom pozemku v radovej zástavbe rodinných domov v k.ú.
Hniezdne v centre obce.

Jedná sa o murovaný dvojpodlažný objekt s čiastočným podpivničením so sedlovou strechou.
V podzemnom podlaží je pivnica a schodište. V nadzemnom podlaží je dufart ( podbránie ), dve izby,
chodba, schodisko, kuchyňa a kúpeľňa. V podkroví sú štyri izby, chodba a schodisko.

Prestavbou a obnovou sa bude realizovať priečelie budovy. Vnútorná dispozícia sa výrazne
nemení, dochádza k obnove povrchových úprav zvislých konštrukcií ako aj nášľapných vrstiev
vodorovných konštrukcií.

2. Napojenie na inžinierske siete

- objekt je napojený na inžinierske siete

3. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov

Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115,08001 Prešov

Dodržať podmienky rozhodnutia č. KPUPO-2020/11534-2/47111/Sab zo dňa 19.06.2020.

Ostatné podmienky :
4. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoráje súčasťou tohto

rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.

5. Vytýčenie stavby pred začatím stavebných prác zabezpečí stavebník u oprávnenej osoby.
6. Stavebník písomne oznámi Obci Hniezdne začatie stavby v súlade s § 66 ods. 2 písm. hl

stavebného zákona.
7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce

a technických zariadení, najmä požiarno-bezpečnostné a predpisy o ochrane zdravia.
8. Stavebné výrobky použité v stavbe musia splňať vlastnosti podl'a § 2 zákona č. 90/1998 Z.z.

o stavebných výrobkoch.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení

neskorších predpisov, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu § 48-53
a príslušné technické normy, ustanovenia STN.

10. Pri vykonávaní prác je potrebné počínať si tak, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu
okolia stavby, ničeniu zelene a k neporiadku na stavenisku.

ll. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle STN a musí sa
o nich urobiť jednoduchý záznam. Potvrdenie o preskúšaní uvedených inštalácií je potrebné
doložiť ku kolaudácií.

12. V prípade znečistenia komunikácie ( vrátane chodníka) pri uskutočňovaní stavebných prác
stavebník zabezpečí jej pravidelné čistenie.

13. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby
a vytvorí podmienky pre výkon dohl'adu.

14. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "Stavba povolená" na viditel'nom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby. ( § 66 ods.3písm. j
stavebného zákona)

15. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných
predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.

16. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, po doručení tohto
rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.

17. Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.

18. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácií. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia podl'a § 79 stavebného zákona.
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19. Na stavbe je potrebné počas realizácie stavby viesť jednoduchý záznam o realizácií stavebných
prác.

20. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa s výstavbou nezačne do dvoch rokoch odo dňa nadobudnutia
jeho právoplatnosti.

21. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
zákona č. 71/1967 Zb.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Na konaní neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Navrhovatelia v žiadosti zo dňa 04.06.2020 požiadali stavebný úrad o vydanie stavebného
povolenia na stavbu "Rodinný dom č. 118 - Obnova a prestavba Hniezdne" na pozemku par.č.
KN-C 383 v k.ú. Hniezdne v stavebnom konaní

Stavebný úrad oznámil dňa 12.06.2020 začatie stavebného konania a súčasne nariadil ústne
pojednávanie, ktoré sa konalo dňa 03.07.2020 na OCÚ Hniezdne. Vzhľadom na to, že v konaní je
z titulu vlastníctva k susedným nehnuteľnostiam veľa neznámych účastníkov konania, stavebný úrad
v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou. Oznámenie
doručené verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli obce Hniezdne vyvesené po dobu 15 dní.
Zároveň bolo vyvesené na internetovej stránke obce Hniezdne. V oznámení boli účastníci konania
upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v súlade s ustanovením § 61
ods. 1 stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Zároveň upozornil v súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány, že
svoje stanoviska môžu oznámiť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci
konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Zároveň stavebný úrad poučil účastníkov konania a dotknuté orgány, kde je možné nahliadnuť do
podkladov rozhodnutia.

V zákonom stanovenej lehote si účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili námietky.
Stavebník predložil k žiadosti všetky požadované podklady spolu s projektom, vypracovaným

oprávneným projektantom Ing. Ľubomírom Hainsom, Vyšná Šebastová 348,08006 Prešov,
vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Stanovisko nebolo negatívne ani protichodné a požiadavky sú zahrnuté v podmienkach tohto
rozhodnutia. Dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Na konaní neboli vznesené pripomienky a námietky účastníkov konania.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona

a bolo zistené, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stavba nebude mať negatívny vplyv
na životné prostredie.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník zaplatil v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov správny poplatok v hodnote 50,- €

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č.711l967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Hniezdne, 065 O 1 Hniezdne Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška (neznámi účastníci konania, § 26 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov - správny poriadok)
spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu obce Hniezdne a súčasne sa zverejní
aj na internetovej stránke obce Hniezdne www.hniezdne.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia.

·····3ť······Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
Vyvesené dňa: .

Zvesené dňa .
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
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