
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Radničně námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Č.: 20-I499-5/2019-ZK Spišská Nová Ves, 19. 08. 2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
rozhodnutia o kolaudácii stavby v zmysle 26 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne prislušný stavebný úrad podľa 117 ods. I

zákona č. 50/1976 Zb. o úzeinnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni

neskorších predpisov a 2 písm. e) zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov

štátnej správy na obce a na vyššie územně celky v znení neskorších predpisov po vykonanom

kolaudačnom konaní vydalo podl‘a * 82 stavebného zákona dňa 15. 08. 2019 pod č. 20-1499-4/2019-

ZK

kolaudačnČ rozhodnutie

pre stavebníka:
Marek Kožár

‚ Svütoplukova 10/8, Spišská Nová Ves

na stavbu:
Mezonetový byt Č. 8, Svätoplukova 10, Spišská Nová Ves

v bytovom dome Svätoplukova 2.4, 6, 8. U, Spišská Nová Ves, so súpisným čislom 206, postavenorn
na parcelách CKN-320, 321,322,323,323v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves.

Prilohy: kolaudačně rozhodnutie Č. 20-1499-4/201970 dňa 15. 08. 2019, textová časť

Toto oznámenie musí byť vyvesené na mieste v obci obvyklom a na internetovej stránke mesta

wnv.spisskanovaves.cu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia

Vyvesené dňa: 19. 08. 2019 Sňaté dňa: 04. 09. 2019
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PeČiatka a podpis správneho orgánu,

ktorý powrdzuje vyvesenie a zvesenie



MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Radničně námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Č. 20-1499-4/2019-ZK V Spišskej Novej Vsi, 15. 08. 2019

Marek Kožár
Svätoplukova 10/8
052 01 Spišská Nová Ves

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Marek Kožár, bytom na Svätoplukovej ulici č. 10/8 v Spišskej Novej Vsi, podal na tunajšom
stavebnom úrade dňa 13. 05. 2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s názvom
„Realizácia mezonetových bytov vstavbou do podkrovia obytného domu súp. Č. 206, Spišská Nová
Ves“, na Svátoplukovej ulici č. 10/8. súp. Č. 206 v Spišskej Novej Vsi“, v bytovom dome
Svátoplukova 2,4,6, 8, IQ, Spišská Nová Ves, postavenom na parcelách CKN-320, 321 ‚322,323,
324 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podl‘a * 117 ods. I
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpísov,
(d‘alej len stavebný zákon) a * 2 pLsm. e) zákona Č. 4 16/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územně celky v znenf neskorších predpisov posúdilo návrh
podFa 81 stavebného zákona.

Na základe výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovanim stavebný úrad
podľa * 82 ods. I stavebného zákona a * 20 Vyhlášky MZP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonúvajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby

Mezonetový byt č. 8, Svätoplukova 10, Spišská Nová Ves

v bytovom dome so súpisným Číslom 206, postavenom na parcelách CKN-320, 321, 322, 323, 324
v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, bez zmeny pbvodného účelu
užívania — na rodinné bývanie,

pre stavebníka
Marek Kožár

Svü(oplukova 10/8,05201 Spišská Nová Ves.

Stavba bola zrealizovaná na základe stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto Spišská Nová
Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poňadku dňa 04. 01. 2016 pod č. 20-3845-4/2015-
ZK, právoplatnosť nadobudlo 09. 02. 2016. Na stavbu vydal tunajší stavebný úrad rozhodnutie
o predlžení lehoty výstavby dila 17. 12.2019 pod Č. 20-3403-2/2018-ZK.

Popis stavby:
Predmetom kolaudúcie stavby je dvojizbový mezonewvý byt č. 8 v bytovom dome

Svätoplukova 10 v Spišskej Novej Vsi, ktorý bol vytvorený zjednoizbového bytu na tret‘om
nadzemnom podlaží prepojením s priliehajúcim podkrovným priestorom jednoramenným schodiskom
tvaru L. Vstavbou do podkrovia bola vybudovaná chodba, kúpel‘ňa a obytná miestnosť. Podkrovné
priestory bob napojené na exiswjúcu elektrickú energiu, vodovod a kanalizáciu bytu. Zrealizovaná
nebola plynová kotolňa, vykurovanie obytnej miestnostije riešené klimatizačnou jednotkou.



Užitková plocha podkrovia: 44,08 m2 ‚ obytná plocha podkrovia: 26,85 rn2,
úžitková plocha bytu: 84.81 rn2, obytná plocha bytu:44,49 rn2.

Frc užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa *-u 82 ods. 2 stavebného zákona tieto
podmienky:

1. Vlastník a užívateľ je povinný starať sa O riadnu údržbu stavby a udržiavať ju v dobrorn
stavebno-technickom stave Lak, aby jej užívaním nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.
2. Vlastník a užívateľ stavby je povinný vykonávat‘ pravidelné revízie všetkých technických
zariadení zmysle platných STN.
3. Vlastník stavby je povinný zrealizovat‘ vonkajšie úpravy podkrovia (vikiera) do po1 roka od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Zmena uskutočnená pri realizácii stavby, spočívajúca v úprave rozrnerov chodby v podkrovnorn
priestore, bola povolená v rámci kolaudačného konania. Projektová dokumentácia s vyznačenými
zmenamije súčasťou spisového materiálu.
5. Vlastníka užívateľ stavby je povinný dokumentáciu stavby uchovávať po celý čas jej užívania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez pripomienok.

Vyjadrenia dotknutých orEánov: Boli súhlasné.

Správny poplatok vo výške l2Or€ v zmysle zák. č. 14511995 o správnych poplatkoch bol uhradený
13. 05. 2019.

Odóvodnenie:

Marek Kožár, bytom na Svätoplukovej ulici č. 10/8 v Spišskej Novej Vsi, podal na tunajšom
stavebnom úrade dňa 13. 05. 2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s názvorn
„Realizácia mezonetových bylov vstavbou do podkrovia obytného domu súp. č. 205, Spišská Nová
Ves“, na Svätoplukovej ulici č. 10/8, súp. Č. 205 v Spišskej Novej Vsi“, v bytovom dome
Svátoplukova 2, 4, 6, 8, ID, Spišská Nová Ves, postavenom na parcelách CKN-320, 321, 322. 323,
324 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.

Podľa * 76 ods. I stavebného zákona: Dokončenú stavbu. prípadne jej časť spósobilú na
samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ
tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívaf len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Podľa 80 ods. I stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nic
je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a dotknutým orgánom začatie kolaudačného
konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnyrn zisťovanírn.

Podľa * 80 ods. 2 stavebného zákona: V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní
stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská móžu uplatniť najneskoršie pri
ústnorn pojednávaní, inak že sana ne neprihliadne.

Podl‘a 81 ods. I stavebného zákona: V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či
sa stavba uskutočnila podl‘a dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnorn konaní a či sa
dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom
rozhodnutí a v stavebnom povolení. Dalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie
nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osób, životného
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Podľa 82 ods. I stavebného zákona: Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby
na určený účel, a akje to potrebné, určia sa podmienky uživania stavby.

Podľa 82 ods. 3 stavebného zákona: V podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa
druhu a účelu stavby uloží najrnä vyznačenie drobných odchýlok do overenej dokumentácie stavby,
ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, a d‘alšie povinnosti na zabezpečenie verejných záujmov, na
ochranu práv a oprávnených záujrnov účastníkov, na zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné
prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia Fudí, požiamu bezpečnosf a zabezpečenie prístupu osobám
s obmedzenou schopnosťou pohybu a oňentácie.
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K návrhu na kolaudáciu boll doložené doklady: plnomocenstvo stavebníka pre Boženu
Kožárovú na zastupovanie v kolaudačnom konaní, kápla stavebného povolenia a rozhodnutia
o predlžení lehoty výstavby, výpis z listu vlastníctva Č. 6865, výpis zo živnostenského registra
zhotovitel‘a stavby, ktorým bol Peter Maska!‘, Csl. armády 1428113, Spišská Nová Ves, správa
z odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, zápis o vykonaní skúškach inštalácií —

vodovod. ústredné vykurovanie, kanalizácia, energetický certifikát budovy, vyhlásenia o zhode a
certifikáty od použitých stavebných výrobkov, súhlasné stanovisko ku kolaudácii stavby Okresného
riaditerstva Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, overená projektová dokumentácia
overená stavebným úradom v stavebnom konaní a stavebný denník k nahliadnutiu, projektová
dokumentácia s vyznačenými zmenami oproti overenej dokumentácii v stavebnom konaní, doklad
o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania stavby dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania verejnou vyhláškou a stanovil termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisfovaním na deň 25. 06. 2019. V pdebehu kolaudačného konania a pri miestnom šetrení stavebný
úrad zistil, že stavba bola realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a sú splnené
podmienky uvedené v rozhodnutí o povoleni stavby. Zmena uskutočnená pri realizácii stavby.
spočívajúca v úprave rozmerov chodby v podkrovnom priestore, bola povolená v rámci kolaudačného
konania. Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami je súčast‘ou spisového materiálu.
Ku stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány — Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Spišská Nová Ves a Regionálny úrad verejného zdravotnictva Spišská Nová Ves. ktorých stanoviská
boll súhlasné. Učastnici konania nevzniesli námietky a pripomienky. V priebehu kolaudačného
konania neboli zistené závady, ktoré by obrozovali zdravic a bezpečnosf osób a riadne užívanie
stavby.

Na základe takto rozvedeného skutkového a práv nebo stavu ved bob potrebné rozhodnúf tak.
ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie do IS dní odo dňa jeho oznámenia na Mesto Spišská Nová Ves. Toto rozhodnutie je
preskúmatel‘né súdom po uplatnení riadnych opravných prostriedkov.
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.1 primátor mesta

Rozhodnutje sa doručí:
I. Marek Kožár, Svätoplukova 10/8, Spišská Nová Ves
2. Vlastnici bytov a nebytových priestorov bytového domu Svätoplukova 2, 4, 6, 8, 10, Spišská Nová

Ves, súp. Č. 206, uvedení na liste vlastníctva č. 6865 formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
mesta ana internetovej stránke mesta tikm\LL

Na vedomie: ‚

J. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ZP, Stefánikovo númestie 5, SNV
2. Regionálny úrad verejného zdravotnictva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 6, SNV
3. Okresné riaditeľstvo H a ZZ Spišská Nová Ves, Brezová 30
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Nám. Majstra Pavla 4!, Levoča
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