
Mesto Spišská Nová Ves 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č.7, Spišská Nová Ves 

Č: 20-2411-2/2015-Ľo                                                                        V Spišskej Novej Vsi  22.06.2015 

 

 

 

 

Ing. Lukáš Žonda a manž. Zuzana Žondová Tkáčová, Mgr. 
Rojkoviča 4, 052 01 Spišská Nová Ves  
------------------------------------------------------------------------------------ 

stavebné povolenie 
 

 
 Mesto Spišská Nová Ves ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení jeho zmien a doplnkov 
(ďalej len „stavebný zákon“), § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prerokoval žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu s názvom  "Stavebné úpravy bytu č. 25 v bytovom dome na ulici 
Strojníckej č. 6, Spišská Nová Ves " s dotknutými orgánmi a so  známymi účastníkmi konania. 
 

 Nakoľko je predmetom stavebného konania stavba, ktorá je umiestnená v uzavretom priestore 

existujúcej stavby, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie, nevyžaduje sa 

podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona územné rozhodnutie. 

 

          Po vykonanom stavebnom konaní podľa §-ov  61,62 a 64 stavebného zákona  stavebný úrad 

vydáva toto 

 

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

                          Mesto Spišská Nová Ves povoľuje podľa §  66  stavebného zákona  

 

stavebníkovi:     

  Ing. Lukáš Žonda a manž. Zuzana Žondová Tkáčová, Mgr. 
Rojkoviča 4, 052 01 Spišská Nová Ves  
   

 

stavbu: 

Stavebné úpravy bytu č. 25 v bytovom dome na ulici Strojníckej č. 6,  
Spišská Nová Ves.  

 
Stavba sa bude realizovať v bytovom dome s.č. 2675 postaveného na pozemku parc. č. KN 1373 v 
katastrálnom území Spišská Nová Ves. 

 

Popis stavby: 
Projektová dokumentácia rieši vybúranie otvoru medzi kuchyňou a obývacou izbou do nosnej 

steny dĺžky 2000mm na výšku 2050 mm od strednej stužiacej steny 600 mm. Ďalší dverný otvor bude 
v strednej nosnej stene šírky 800 mm a výšky 2000 mm medzi dvoma izbami. Taktiež zamurovanie 
dverného otvoru z plynosilikátových tvárnic Porfix resp. Ytong z chodby do kuchyne pre zväčšenie 
kuchyne. Hygienické jadro bytu bude premurované tak, že sa zväčší kúpeľňa so záchodom. Na 
základe riešenia odpadovej vody pre sprchovací kút bude podlaha v kúpeľni popri stene zdvihnutá o 
+150 mm. 

   



č. 20-2411-2/2015-Ľo  č.2 

Pre  uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú spracoval Ing. 

Miroslav König, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4938*I3 – časť architektúra a statické 

posúdenie stavby.  Kópia z pozemkovej mapy, situácia a  projektová  dokumentácia sú overené v 

tomto konaní a sú súčasťou tohto  rozhodnutia. Prípadné zmeny stavebník môže realizovať iba na 

základe predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

2. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 14 dní po ukončení verejnej 

súťaže  nahlásiť tunajšiemu úradu dodávateľa stavby a predložiť oprávnenie osoby, poverenej 

vedením stavby.   

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa  bezpečnosti práce a technických 

zariadení, najmä vyhlášku  374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy. 

5. Stavebník je povinný stavbu  realizovať postupným vyrezaním resp. vypílením po dielcoch 

rozmerov cca 0,40 x 0,40 x 0,15 m, ktoré budú postupne vynášané z bytu do pripraveného 

kontajnera pred domom. Hromadenie vybúraného, resp. do bytu novo zabudovávaného materiálu 

vo väčšom množstve v byte na jednom mieste je s ohľadom na možnosť lokálneho preťaženia 

stropov nežiaduce. 

6. Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré  majú také vlastnosti, aby po dobu 

predpokladanej existencie  stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická    

pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické  požiadavky, ochrana zdravia a 

životného prostredia, bezpečnosť  pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 

7. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu  za účelom vykonania štátneho 

stavebného dohľadu. Na stavbe musí  byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa  

realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali  práce na stavenisku vedený 

stavebný denník. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady  a 

nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia. 

8. Odpad, vzniknutý pri realizácii stavby je nutné zneškodniť na skládke, k tomu určenej. V okrese 

Spišská Nová Ves sú takýmito skládkami Skládka odpadu na inertný odpad SABAR s.r.o. 

Markušovce a  skládka na nie nebezpečný odpad Kúdelník II Spišská Nová Ves. 

9.  Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe 

(§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona). 

10. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby  zabezpečiť označenie stavby na 

viditeľnom mieste štítkom  s textom "Stavba povolená" a označením názvu a sídla  stavebníka a 

zhotoviteľa a mena a adresy osoby zodpovednej za  odborný dozor nad uskutočňovaním stavby. 

11. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné  užívanie možno užívať len na 

základe kolaudačného rozhodnutia. 

12. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona priloží navrhovateľ  doklady predpísané v § 17 vyhl. č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

13. Lehota dokončenia stavby: 12/2015. V prípade nedodržania  termínu stavby je investor povinný 

požiadať pred uplynutím  lehoty výstavby o jej predĺženie.  

 

 

Upozornenie: 

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie  nenadobudlo právnu moc ( § 52 zákona č. 

71/1967 Zb. O správnom  konaní). 

2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezapočne do dvoch rokov od nadobudnutia 

jeho právoplatnosti. 

 

 Správny poplatok vo výške 100,- € v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych   poplatkoch 

bol uhradený dňa 18.05.2015. 

 

 



č. 20-2411-2/2015-Ľo  č.3 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

      V priebehu konania neboli účastníkmi konania  podané námietky a pripomienky. 

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníkov: Ing. Lukáš Žonda bytom Kováčska 3, Spišská 

Nová Ves a  a manželka Mgr. Zuzana Žondová Tkáčová  bytom Rojkovičova 4, Spišská Nová Ves 

oznámil dňa 25.05.2015 začatie stavebného konania a zároveň stanovil lehotu na vyjadrenie námietok 

a pripomienok  7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Účastníkom konania – vlastníkom 

bytov a nebytových priestorov Strojnícka 6, Spišská Nová Ves bolo oznámenie doručené formou 

verejnej vyhlášky zverejnenej na úradnej tabuli mesta  a na internetovej stránke mesta. Stavebný úrad 

v  stavebnom konaní preskúmal  predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného  zákona a 

zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy  spoločnosti, ani neprimerane nie sú 

obmedzené alebo ohrozené práva  a oprávnené záujmy účastníkov konania.   

Dokumentácia stavby  spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom o všeobecných  

technických požiadavkách na výstavbu v znení jej noviel. Stavebný  úrad v priebehu konania nezistil 

dôvody, ktoré by bránili  povoleniu stavby. Vzhľadom na všetky spomínané dôvody bolo  potrebné 

rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia. 

 

 P o u č e n i e :  

  Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves.                  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                         PhDr.  Ján  V o l n ý,  PhD.    

                                                                                                   primátor mesta 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:  

1. Ing. Lukáš Žonda, Kováčska 3, Spišská Nová Ves 

2. Mgr. Zuzana Žondová Tkáčová, Rojkoviča 4, Spišská Nová Ves 

3. Ing. Miroslav König, STATSTAV s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves 

 
 
Na vedomie: 

1. Okresný úrad ŽP, Štefánikovo námestie č.5, Spišská Nová Ves  
 
 


