
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-3413/2015-Ka                                                               Spišská Nová Ves  13.04.2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mgr. Tomáš Adamec, Levočská 3, Spišská Nová Ves 

v zastúpení stavebníka Ľubomír Podolský, Kukučínova 1621/26,  Spišská Nová Ves   

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  
        

 

 
            
      Žiadateľ: Mgr. Tomáš Adamec, Levočská 3, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníka 

Ľubomír Podolský, Kukučínova 1621/26, Spišská Nová Ves, podal  na  tunajšom stavebnom 

úrade  žiadosť o vydanie dodatočného povolenia s povolením užívania na stavbu s názvom: 

„Rekonštrukcia rodinného domu“ s.č. 1621 na Kukučínovej ulici č. 26 na parcele č. KN 

5407/1 a 5408/2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.      

     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  neskorších  

predpisov  (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, po 

vykonanom konaní primerane podľa § 62 a 88a ods. 9 stavebného zákona:      

 

1. Podľa  § 88  ods. 1 písm. b)  a § 88a  ods. 4 stavebného zákona 

        

d o d a t o č n e    p o v o ľ u j e 

 

stavebníkovi:     

Ľubomír Podolský 

Kukučínova 1621/26,  Spišská Nová Ves 

 

stavbu s názvom:  

„Rekonštrukcia rodinného domu“  

s.č. 1621 na Kukučínovej ulici č. 26 na parcele č. KN 5407/1 a 5408/2  

v katastrálnom území Spišská Nová Ves.      

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Štefan Hradiský,  absolvent stavebnej fakulty 

Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.  
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2. Podľa §   81 ods. 1 stavebného zákona    

 

p o v o ľ u j e     u ž í v a n i e   s t a v b y  

 

„Rekonštrukcia rodinného domu“ 
 s.č. 1621 na Kukučínovej ulici č. 26 na parcele č. KN 5407/1 a 5408/2 

 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.      

 na účel rodinného bývania. 

 

Stavba  obsahuje vznik bytovej jednotky v podkroví rodinného domu – prístavba vonkajšieho 

schodiska, chodba, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou, detská izba a spálňa. 

 

Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa §-u 82 ods. 2 stavebného zákona 

tieto podmienky: 
1. Vlastník je povinný starať sa o riadnu údržbu stavby a udržiavať ju v dobrom 

stavebnotechnickom stave  tak, aby   jej užívaním  nedochádzalo   k znečisťovaniu 

životného  prostredia. 

2. Vlastník je povinný užívať  stavbu  na  účel  uvedený  v tomto  rozhodnutí.  V prípade 

zmeny  užívania stavby je užívateľ povinný  požiadať stavebný úrad o povolenie v 

zmysle   ustanovení  stavebného zákona. 

3. Vlastník stavby je povinný  dokumentáciu  skutočného realizovania stavby uchovávať 

po  celý čas jej užívania. 

4. Vlastník stavby je povinný vykonávať pravidelné revízie všetkých technických 

zariadení v zmysle platných STN. 

 

   Správny   poplatok   vo výške  150,-  €  Sk  bol uhradený v  zmysle  zákona č. 145/1995  Zb. 

o správnych  poplatkoch dňa 29.09.2015. 
 
 

O d ô v o d n e n i e :        
     Žiadateľ: Mgr. Tomáš Adamec, Levočská 3, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníka 

Ľubomír Podolský, Kukučínova 1621/26, Spišská Nová Ves, podal  na  tunajšom stavebnom 

úrade  žiadosť o vydanie dodatočného povolenia s povolením užívania na stavbu s názvom: 

„Rekonštrukcia rodinného domu“ s.č. 1621 na Kukučínovej ulici č. 26 na parcele č. KN 

5407/1 a 5408/2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.       

Správny poplatok vo výške 150,- € v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí 

prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  

predpisov, ktorý je v zmysle § 8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch splatný pri podaní, 

nebol uhradený. Z tohto dôvodu stavebný úrad vyzval žiadateľa dňa 02.09.2015, aby v lehote 

15 dní uhradil správny poplatok. Súčasne ho upozornil, že ak v stanovenej lehote poplatok 

neuhradí, stavebný úrad úkon nevykoná a konanie zastaví. Správny poplatok bol uhradený 

dňa 29.09.2015.   

     K žiadosti o vydanie dodatočného povolenia bolo doložené: plná moc na zastupovanie, 

výpis z listu vlastníctva č. 152, kópia katastrálnej mapy a geometrický plán na zameranie 

prístavby rodinného domu. 

     Nakoľko žiadosť a predložené doklady neposkytovali dostatočný podklad pre posúdenie  

stavby, stavebný úrad konanie rozhodnutím prerušil,  vyzval žiadateľa na doplnenie dokladov 

a súčasne ho upozornil, že ak v uvedenej lehote nebudú nedostatky podania požadovaným 

spôsobom odstránené, bude v súlade s § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nariadené 

odstránenie stavby.   
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     Dňa 16.12.2015 žiadateľ doplnil stavebnému úradu časť požadovaných dokladov a na 

doplnenie ostatných dokladov požiadal o predlženie lehoty.   

Po doplnení všetkých požadovaných dokladov žiadosť obsahovala: plnú moc na zastupovanie, 

výpis z listu vlastníctva č. 152, kópia katastrálnej mapy a geometrický plán na zameranie 

prístavby rodinného domu, projektovú dokumentáciu, doklad o vzdelaní projektanta, kópia 

potvrdenia Registra obyvateľov SR Banská Bystrica, že účastníci konania (p. Mária 

Kapustová, p. Štefan Kisel a p. Michal Kisel) sa v registri obyvateľov nenachádzajú,   

stanovisko Okresného úradu pozemkového a lesného odboru k jednorazovej zmene druhu 

pozemku, správu o prevedení revízie elektro, správu o odbornej skúške plynového zariadenia, 

zápis z tlakovej skúšky pevnosti a tesnosti odberného plynového zariadenia, správny 

poplatok. 

     Stavebný úrad oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby v spojení 

s kolaudačným konaním účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 04.04.2016 vykonal 

ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Vlastníkom pozemkov a stavieb (parcela KN 5408 – 

list vlastníctva č. 151, parcela KN 5409 – list vlastníctva č. 4891, parcela KN 5405 – list 

vlastníctva č. 6949) v kat. území Spišská Nová Ves, bolo začatie konania oznámené formou 

verejnej vyhlášky na verejnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. 

     Na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní dňa 04.04.2016 neboli uplatnené žiadne 

námietky. Stavebný úrad zistil, že stavba je dokončená a užívania schopná. Neboli zistené 

závady, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb  a riadne užívanie stavby na uvedený 

účel. 

     Na základe uvedeného bolo rozhodnuté 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-tich 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 
 

 

Príloha pre žiadateľa:  1x projektová dokumentácia stavby 

Rozhodnutie  sa doručí: 

1. Mgr. Tomáš Adamec, Levočská 3, Spišská Nová Ves, splnomocnený na zastupovanie 

2. projektant:  Ing. Štefan Hradiský, Brezová 31/1, Spišská Nová Ves 

3. Vlastníci pozemkov a stavieb – parcela č. KN 5408 (podľa listu vlastníctva č. 151), parcela č. 

KN 5409 (podľa listu vlastníctva 4891), parcela č. KN 5405 (podľa listu vlastníctva č. 6949) 

v kat. území Spišská Nová Ves –  formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta  a na 

internetovej stránke mesta  www.spisskanovaves.eu  

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.      

Na vedomie: 

1. Okresný úrad, odbor starostlivosti  o ŽP, Štefánikovo nám  5, Spišská Nová Ves 

2. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves 

3. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie správy daní a poplatkov 

4. Okresný úrad, katastrálny odbor, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves  

- prostredníctvom stavebníka, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia                                                                                                                                                                                  

http://www.spisskanovaves.eu/

