
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Štefánikovo námestie č. 1, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-442-3/2019-Ľo                                                           Spišská Nová Ves  15.08.2019 

 

 

 

František Furimský a manž. Helena Furimská   
Brezová 2012/3,  052 01 Spišská Nová Ves 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  

 

 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 v znení 

predpisov, po vykonaní konania, stavebníkom: František Furimský a manž. Helena, Brezová 

2012/3, 052 01 Spišská Nová Ves: 

I. 

Podľa § 88 ods. 1 písm. b) a primerane podľa § 66 stavebného zákona  

 

vydáva dodatočné povolenie  

 

stavby s názvom: Záhradná chatka, 

postavenej na pozemku C KN 7281/64, 7281/11, 7281/12, 7281/57  v katastrálnom území 

Spišská Nová Ves. 

Predmetom povolenia je objekt záhradnej chatky  (C KN 7281/64) a el. prípojky (C 
KN 7281/11, 7281/12, 7281/57). Chatku tvorí drevená zrubová prefabrikovaná drevostavba 
so sedlovou strechou, ktorej súčasťou je terasa konštrukčne a stavebne prepojená so stavbou 
chatky. Pôdorysné rozmery chatky aj s terasou sú 4,0 x 7,28 m.  NN elektrická prípojka pre 
chatku je napojená z elektromerového rozvádzača  umiestneného vedľa RIS SR2/5 R0841-
010037 na hranici pozemku C KN 7281/57.  

 

II. 

Podľa § 82 stavebného zákona  

povoľuje užívanie 

stavby s názvom: Záhradnej chatky,  

na pozemku C KN 7281/64 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, na účel oddychu a 

uskladnenia ovocia a zeleniny. Zastavaná plocha stavby je 29 m
2
.      
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Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 82 ods. 2  stavebného zákona  tieto 

podmienky: 

1. Stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie schválenej v konaní, ktorú 

vypracoval Ing. Vladimír Trošok, absolvent Stavebnej fakulty, Vysokej školy technickej 

v Košiciach.   

2. Vlastník je povinný starať sa o riadnu údržbu stavby  a udržiavať ju v dobrom stavebno-

technickom stave tak, aby jej  užívaním nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia. 

3. Stavebník je povinný pravidelne počas životnosti stavby vykonávať periodické revízie 

všetkých technických zariadení podľa platných STN. 

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po 

celý čas jej užívania. 

 

 

III. 

Podľa § 88 ods. 1 písm. b),  § 88a ods. 2 , § 90 stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 

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

nariaďuje odstránenie 

stavby s názvom: Altánok, 

postavenej na parcele KN C 7281/11 v katastrálnom území Spišská Nová Ves. 

 

Pre odstránenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:  

1. Stavba bude odstránená do 90 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odstraňovaná 

stavba - jedná sa o drevenú stavbu altánku pôdorysných rozmerov 2,7 x 3,2 m osadenú na 

betónových pätkách. Zvislé nosné konštrukcie sú realizované z drevených hranolov, 

strecha je asymetrická sedlová s výškou 3,2 m na úrovňou terénu. Strešnú krytinu tvorí 

kanadský šindeľ. Objekt nie je napojený na inž. siete.   

2. Odstránenie stavby bude uskutočňované postupným rozoberaním  svojpomocne. 

3. Odborný dozor nad prácami spojenými s odstraňovaním stavby záhradnej chatky 

bude   vykonávať  odborne spôsobilá osoba, ktorú stavebník nahlási stavebnému úradu 

pred začatím odstraňovania. 

4. Stavba sa musí odstrániť tak, aby neohrozovala bezpečnosť a stabilitu iných stavieb,     

bezpečnosť osôb a aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej 

dôsledkami   zbytočne a nad príslušnú mieru neobťažovali. Rešpektovať ochranné pásma 

a chránené územia v zasiahnutej lokalite. 

5. Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách a 

pozemkoch,   pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav.  

6. Odvážaným stavebným odpadom nesmie byť znečistená verejná komunikácia. 

7. Po odstránení stavby  pozemok vyčistiť, upraviť terén a zabezpečiť nezávadné 

odvádzanie   povrchových vôd. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.  

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 150,-€ bol uhradený dňa 

30.01.2019. 
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O d ô v o d n e n i e 

 

František Furimský a manž. Helena, obaja bytom Brezová 2012/3, Spišská Nová Ves     

podali na tunajšom stavebnom úrade dňa 30.01.2019 žiadosť o vydanie dodatočného 

povolenia na stavby s názvom: „Záhradná chatka a altánok“, a povolenia ich užívania na 

pozemkoch C KN 7281/64, 7281/11, 7281/12, 7281/57 v katastrálnom území  Spišská Nová 

Ves.                                                                                                      

 Predmetom  konania je objekt záhradnej chatky, altánku a el. prípojky k povoľovanej 

záhradnej chatke. Chatku tvorí drevená zrubová prefabrikovaná drevostavba so sedlovou 

strechou, ktorej súčasťou je terasa konštrukčne aj stavebne prepojená so stavbou chatky. 

Pôdorysné rozmery chatky s terasou sú 4,0 x 7,28 m. Drevená stavba altánku má pôdorysné 

rozmery 2,7 x 3,2 m. NN elektrická prípojka pre chatku je napojená z elektromerového 

rozvádzača  umiestneného vedľa RIS SR2/5 R0841-010037 na hranici pozemku C KN 

7281/57.  

 K žiadosti boli doložené: projektová dokumentácia, stanovisko OÚ SNV pozemkový 

a lesný odbor; zmluva o pripojení do distribučnej sústavy VSD, a.s.,; nájomná zmluva pre 

pozemok C KN 7281/12 v k.ú. SNV; geometrický plán č. 75/2018 vyhotovený Michalom 

Holováčom a overený Ing. Pavlom Šponiarom; doklad o úhrade správneho poplatku. 

 Tunajší úrad si cez katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky zabezpečil kópiu záujmového územia v registri „C“ , listy vlastníctva 

stavbou dotknutých parciel LV č. 7650, 7647, 1869, 7644, 1199.  

 

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 verejnými záujmami“. 

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.2 stavebného zákona: „Ak vlastník stavby požadované doklady 

nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným 

záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie 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“. 

 

Z predložených dokladov  stavebný úrad nezistil rozpor stavby s názvom „Záhradná 

chatka a altánok“ s verejným záujmom a preto oznámil začatie konania oznámením o začatí 

konania o dodatočnom povolení stavby a povolenia jej užívania č. 20-442/2019-Ľo 

z 25.02.2019 a k prejednaniu podania nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 26.03.2019. Známym účastníkom konania bolo začatie 

konania oznámené formou verejnej vyhlášky.  



Číslo: 20-442-3/2019-Ľo  strana 4 

Na konaní stavebný úrad zistil v blízkosti záujmovej lokality existenciu nadzemného 

VN vedenia, ktoré nebolo zaznamenané v predloženej projektovej dokumentácií. Z toho 

dôvodu vyzval stavebníka k doplneniu podania o stanovisko správcu VN vedenia – VSD a.s. 

k existencii sieti v predmetnej lokalite. Súčasne zaviazal projektanta k doplneniu podania, 

o výkresovú časť projektovej dokumentácie, v ktorej bude zakreslený rozsah ochranného 

pásma VN vedenia.  

 

Dňa 02.04.2019 bolo osobne stavebníkom doručené tunajšiemu stavebnému úradu 

stanovisko VSD, a.s., k existencii sietí a dňa 12.04.2019 bolo projektantom doplnené podanie 

o výkresovú časť projektovej dokumentácie so zakreslením ochranného pásma existujúceho 

nadzemného VN vedenia. Z doložených dokladov vyplynulo, že stavba „altánok“ zasahuje do 

ochranného pásma nadzemného VN vedenia. Z toho dôvodu stavebný úrad vyzval žiadateľa, 

aby v stanovej lehote svoje podanie doplnil o stanovisko VSD, a.s. Mlynská 31, Košice 

k projektovej dokumentácií predmetných stavieb, ktoré je nevyhnutné pre spoľahlivé 

posúdenie podania a konanie prerušil. Súčasne stavebníka upozornil, že ak požadované 

doklady v určenej lehote nebudú predložené alebo sa na ich podklade preukáže rozpor stavby 

s verejným záujmom, stavebný úrad podľa § 88a ods. 2 stavebného zákona nariadi 

odstránenie stavby.    

Dňa 12.06.2019 bolo tunajšiemu stavebnému úradu doručené nesúhlasné stanovisko 
spoločnosti VSD, a.s., k umiestneniu stavby altánku v ochrannom pásme elektroenergetického 
zariadenia. Súčasťou vyjadrenia boli aj návrhy možnosti zmeny ochranného pásma. 
Vzhľadom na to, že navrhované riešenia sú finančne náročné, stavebníci do záznamu zo dňa 
19.06.2019 uviedli, že ich nebudú realizovať. Uvedomujú si, že na základe výsledkov 
konania, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby altánku.    

 

Pojem verejného záujmu nie je v stavebnom zákone presne definovaný, avšak 

vychádzajúc z judikatúry ústavného súdu a najvyššieho súdu verejným záujmom sa v tejto 

súvislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, 

nariadeniami, záväznými časťami slovenských technických noriem a pod. Posúdenie súladu s 

nimi vykonáva stavebný úrad ako príslušný prvostupňový orgán štátnej správy. Musí posúdiť 

najmä súlad nepovolenej stavby s platnou územnoplánovacou dokumentáciou z hľadiska 

súladu s funkčným využitím, s určenými záväznými limitmi a regulatívmi, ktoré vykonáva 

obec. Rozsah požadovaných dokladov nie je taxatívne vymedzený, ale stavebný úrad pri ich 

určení vychádza predovšetkým z ustanovenia § 126 stavebného zákona, ktoré sa týka ochrany 

zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov podľa toho, o aký druh stavby  ide a 

na aký účel sa má stavba v budúcnosti užívať a ktoré záujmy budú tým dotknuté. 

V tomto prípade umiestnením stavby altánku na pozemku C KN 7281/11 v k.ú. 

Spišská Nová Ves došlo k porušeniu Zákona o energetike a príslušných slovenských 

technických pravidiel, ktoré stanovujú podmienky umiestňovania stavieb v ochranných  

pásmach distribučných sietí.  

Podľa § 90 ods.1 stavebného zákona: „Konanie o odstránení stavby vykonáva 

stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie“. 

  

Podľa § 90 ods. 2 stavebného zákona: „V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo 

povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky pre zabezpečenie nevyhnutnej 

dokumentácie odstraňovanej stavby, pre odborné vedenie prác a bezpečnosti, včítane 

okolitých stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na 

výstavbu a podmienky pre archivovanie dokumentácie“. 

 

V priebehu konania stavebný úrad zistil úplný a presný stav veci, čo je predpokladom 

zákonnosti a správnosti rozhodnutia. Z predložených dokladov nebol zistený rozpor stavby 
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záhradnej chatky s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a počas konania 

sa nezistili dôvody, ktoré by bránili jej dodatočnému povoleniu. Na  miestnom šetrení bolo 

zistené, že stavba záhradnej chatky je dokončená podľa predloženej projektovej dokumentácie 

a je užívania schopná.   

Stavba altánku nie je možné dodatočne povoliť, pretože je v rozpore s verejným 

záujmom, chráneným osobitným predpisom – Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike 

a príslušnými platnými predpismi. Z toho dôvodu tunajší stavebný úrad nariadil jej 

odstránenie. Stavebný úrad pri určení lehoty na odstránenie stavby vychádzal zo skutkového 

stavu a vo výroku tohto rozhodnutia určil primeranú lehotu na 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 : 

 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. 

 

 

 

 

 

 Ing.  Pavol   B e č a r i k 

 primátor mesta 

 

 

 

 

Rozhodnutie obdržia: 

1. František Furimský, Brezová 2012/3, Spišská Nová Ves 

2. Helena Furimská, Brezová 2012/3,  Spišská Nová Ves 

3. Ing. Vladimír Trošok, Agátová 8, Spišská Nová Ves  

4. Účastníci konania – osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám 

na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb (podľa listov vlastníctva č. 7647, 1869, 

7644, 1199), ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté – oznámenie rozhodnutia formou verejnej vyhlášky na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu Oznámenie 

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

doručenia. 

 

Na vedomie: 

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

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

3. VSD a.s., Mlynská 31, Košice 

http://www.spisskanovaves.eu/

