
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-2320-6/2019-ZK                                                                     Spišská Nová Ves  31. 01. 2020 

 

 

Veronika Janecová 

052 01 Spišská Nová Ves 

 

 

VEC:  Výzva na predloženie dokladov a prerušenie konania 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 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 v znení neskorších predpisov, podľa § 18 zákona č. 

71/1976 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a 

stavebného zákona začalo konanie o dodatočnom povolení s povolením užívania stavby názvom 

„Stavebné úpravy bytu č. 1, Bezručova 7, Spišská Nová Ves“, v bytovom dome so súp. č. 2174, 

postavenom na parcele CKN-6267 v katastrálnom území Spišská Nová Ves pre stavebníka Veroniku 

Janecovú, trvale bytom Spišská Nová Ves. 

 V konaní vedenom pod spisovou značkou 20-2320-1/2019-ZK boli tunajšiemu úradu 

predložené doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. 

 Mesto Spišská Nová Ves týmto 

I. 

podľa § 81b písm. e) stavebného zákona vyzýva stavebníka, aby v lehote 90 dní odo dňa doručenia 

tohto rozhodnutia predložil stanovisko dotknutého orgánu Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva Spišská Nová Ves k výsledkom merania hluku v byte č. 3, Bezručova 7, Spišská Nová 

Ves, spôsobeného realizáciou hygienického zariadenia v byte č. 1, Bezručova 7, Spišská Nová Ves.  

 

II. 

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku  konanie o dodatočnom povolení s povolením užívania  stavby 

 

 p r e r u š u j e  

do doby stanovenej na doloženie požadovaných dokladov. Ak stavebník v určenej lehote nepredloží 

požadované doklady, stavebný úrad podľa § 88a ods. 6 písm. a) stavebného zákona nariadi odstránenie 

stavby. 

Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Stavebný úrad bude 

v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky a dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené. Ak bude 

účastník konania so správnym orgánom súčiniť, stanovená lehota na doplnenie podania môže byť na 

základe žiadosti primerane predĺžená.  
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O d ô v o d n e n i e 

Mesto Spišská Nová Ves pri výkone štátneho stavebného dohľadu dňa 02. 07. 2019 zistilo, že 

v byte č. 1 na Bezručovej ulici č. 7 v Spišskej Novej Vsi, v bytovom dome so súpisným číslom 2174, 

postavenom na parcele CKN-6267 v katastrálnom úrade Spišská Nová Ves, boli bez predchádzajúceho 

právoplatného stavebného povolenia zrealizované stavebné úpravy, ktoré pozostávali z odstránenia 

pôvodného umakartového bytového hygienického jadra so samostatnou kúpeľňou a WC pôvodne 

umiestnené vľavo od vstupných dverí, pozdĺž steny do vestibulu bytového domu. Pri stavebných 

prácach boli deliace priečky WC  vymurované na pôvodnom mieste a kúpeľňa s umývadlom 

a sprchovým kútom bola umiestnená v priestore bytovej chodby oproti vstupným dverám, pričom 

jeden dverný otvor z chodby do izby bol zamurovaný. Rozvody vody kúpeľne boli napojené na 

existujúce zvislé rozvody vody, kanalizačné potrubie z kúpeľne bolo vedené cez podlahu do 

technického podlažia a pod stropom technického podlažia do existujúcej kanalizačnej stúpačky v byte 

stavebníčky.  

 Podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku: Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na 

podnet správneho orgánu. 

Podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku: Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka 

konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet 

správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý 

úkon. 

Podľa § 54 stavebného zákona: Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu 

uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. 

 Podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona: Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby 

odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného 

oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré  treba ohlásiť; odstránenie stavby sa 

nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom. 

 Podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona: Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez 

stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka 

stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore 

s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, 

a osobitnými predpismi. 

 Podľa § 88a ods. 5 stavebného zákona: Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby 

preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky 

rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

 Podľa § 88a ods. 6 písm. a) stavebného zákona: Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj 

v prípade, ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby. 

 Podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona: na konanie o dodatočnom povolení stavby sa 

primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až  § 66. 

Podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona: S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už 

dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie. 

 Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku: Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo 

spoľahlivo zisteného stavu veci. 

Stavebný úrad z vlastného podnetu začal konanie o dodatočnom povolení stavby, vyzval 

stavebníka, aby doložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom: 

stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie 

a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves v lehote 60 dní od doručenia 

rozhodnutia a konanie rozhodnutím č. 20-2320-1/2019-ZK zo dňa 16. 08. 2019 prerušil. Zároveň bol 

upozornený, že ak v stanovenej lehote požadované doklady nepredloží, alebo sa na ich podklade 

preukáže rozpor s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.  

Rozhodnutie o prerušení konania prevzal stavebník dňa 23. 08.2019, požadované doklady boli 

doručené v zákonnej lehote. Na základe doručených dokladov bolo preukázané, že dodatočné 

povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom.  
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Na základe uvedených skutočností stavebný úrad vyzval stavebníka, aby v lehote 60 dní od 

doručenia rozhodnutia predložil žiadosť o dodatočné povolenie predmetnej stavby, projektovú 

dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach a doklad o uhradení správneho poplatku za dodatočné povolenie 

stavby a konanie rozhodnutím č. 20-2320-2/2019-ZK zo dňa 21. 10. 2019 prerušil. Zároveň ho 

upozornil, že ak požadované doklady v stanovenej lehote nedoloží, v zmysle § 88a ods. 6 stavebného 

zákona nariadi odstránenie stavby. Rozhodnutie stavebník prevzal dňa 30. 10. 2019. V zákonnej lehote 

boli požadované doklady predložené spolu s ďalšími dokladmi ku kolaudácii stavby: správa 

o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, správa o odbornej skúške plynového 

zariadenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých stavebných výrobkov a doklad o naložení s 

odpadom. 

Vzhľadom na to, že uvedená stavba bola dokončená, stavebník má v zmysle § 88a ods. 9 

stavebného zákona možnosť so žiadosťou o dodatočné povolenie stavby požiadať aj o povolenie jej 

užívania, za predpokladu, že doloží podklady, ktoré sa predkladajú ku kolaudácii stavieb. 

Dňa 30. 12.2019 oznámil stavebný úrad začatie konania o dodatočnom povolení stavby 

s povolením užívania stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou a nariadil 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28. 01. 2020. 

Pri miestom šetrení stavebný úrad zistil, že stavba je zrealizovaná v súlade s predloženou 

projektovou dokumentáciou. Prítomný účastník konania Ing. Jaroslav Kalafut, vlastník susedného 

bytu, doložil do záznamu z miestneho šetrenia žiadosť „preukázať meraním, že nie sú prekročené 

prípustné hodnoty určujúcej veličiny hluku v priestore dotykovej obytnej miestnosti (kategória 

priestoru B) z hluku z vnútorných zdrojov (tečúca voda vo vodovodnom potrubí)...“. Splnomocnený 

zástupca stavebníka akceptoval predmetnú požiadavku a stavebný úrad si vyžiadal stanovisko 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi k výsledkom merania hluku 

oprávnenou osobou v byte č. 3, Bezručova 7, Spišská Nová Ves následkom realizovanej stavby v byte 

č. 1, Bezručova 7, Spišská Nová Ves a konanie rozhodnutím prerušil. Zároveň stavebníka upozornil, 

že v prípade, ak požadovaný doklad nebude v stanovenej lehote predložený, nariadi odstránenie 

stavby.  

 Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, 

ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

 Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať. 

 

 

 

 

 Ing. Pavol  B e č a r i k 

 primátor  mesta 

 

 

 

Toto rozhodnite má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 

musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia.  

 

Vyvesené:                                                                       Zvesené:  

 

 

Pečiatka a podpis 

 


