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OBEC Spišský Štiavnik 
- ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD- 

Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik 
Č.j.:  878/2019                                                                                            Spišský Štiavnik  09.06.2020 
          
 
 
 
Obec Spišský Štiavnik 
Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik 
 
 
 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 
 

         Stavebník:  Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik  podal  dňa 
10.10.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Spišský Štiavnik 
chodník pre peších I. etapa ” na poz. parc.č. KN  C 818/4, 4311/2, 812/46 (odčlenený z poz. parc.č. 
KN C 812/1),  816/108 (odčlenený z  poz. parc.č. KN C 816/10), 4315/2 v k.ú. Spišský Štiavnik. 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec  Vydrník pod číslom OcÚ-Vyd-378/2019 zo 
dňa 09.09.2019, právoplatné dňa 09.10.2019. 

Obec  Spišský Štiavnik, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných 
komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a 
§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové 
komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo 
návrh podľa § 62 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a po 
posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie  vydáva toto 

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

 
 Obec  Spišský Štiavnik   – stavebný úrad   p o v o ľ u j e   podľa  § 66 stavebného zákona 
stavbu 
 

„Spišský Štiavnik chodník pre peších I. etapa“ 
 

na poz. parc.č. KN  C 818/4, 4311/2, 812/46 (odčlenený z poz. parc.č. KN C 812/1),  816/108 
(odčlenený z  poz. parc.č. KN C 816/10), 4315/2 v k.ú. Spišský Štiavnik,  pre stavebníka: Obec 
Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik. 
 
Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Štefan Labuda, LABUDA – ASI s.r.o.,  
                        autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 3087 * A * 4 – 21. 
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Popis stavby:    
 Stavbu predstavuje výstavba chodníka v pridruženom dopravnom priestore prieťahu cesty č. 
III/3070 na ul. Priečna v Spišskom Štiavniku. Súčasťou výstavby chodníka bude aj úprava 
existujúceho odvodnenia prieťahu cesty č. III/3070. Povrchové dažďové vody budú odvedené 
odtokovým PVC potrubím DN 400 mm, do existujúceho odvedenia dažďových vôd uvedenej cesty. 
Kríženie chodníka s jazdným pásom prieťahu cesty č. III/3070 a miestnou komunikáciou je navrhnuté 
formou 2 úrovňových priechodov pre chodcov. Priechod pre chodcov vedúci cez teleso prieťahu cesty 
č. III/3070 bude osvetlený svetlom s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou. Druhý priechod 
bude osvetlený existujúcim uličným osvetlením. 
 Šírka chodníka bude predstavovať 2 pruhový peší pás so šírkou ch = 2 x 0,75 m. Chodník 
bude od jazdného pásu oddelený bezpečnostnou rezervou 0,5 m. Na zabezpečenie odvedenia 
dažďových vôd bude v celej dĺžke chodníka vybudovaný odvodňovací prúžok z prídlažby šírky 0,5 m 
s priečnym sklonom do 7%. V troch úsekoch prieťahu bude potrebné vykonať rozšírenie existujúceho 
jazdného pásu tak, aby bolo možné dodržať šírku jazdných pruhov a = 2,75 m v celom úseku výstavby 
chodníka a oblasti križovatiek. 
 
Konštrukcia chodníka: 
Betónová dlažba                                          STN 736131-1                60 mm 
Lôžko z kamennej drte fr. 4-8 mm                                                      40 mm 
Kamenivo spevnené cementom CBGM 3/4   STN 736124                  120 mm 
Štrkodrva  ŠD                                                STN 736126                  170 mm 

Spolu:                                                                                                  390 mm 

 
Konštrukcia chodníka v mieste výjazdu: 
Betónová dlažba                                          STN 736131-1                80 mm 
Lôžko z kamennej drte fr. 4-8 mm                                                      40 mm 
Kamenivo spevnené cementom CBGM 3/4   STN 736124                  120 mm 
Štrkodrva  ŠD                                                STN 736126                  170 mm 

Spolu:                                                                                                  410 mm 

 

 
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa na podklade §66 stavebného zákona určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia. 

2. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie 
a podmienok tohto povolenia v zmysle § 68 stavebného zákona požiadať špeciálny stavebný 
úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. 

3. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa 
prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

4. Investor zabezpečí vytýčenie stavebných objektov podľa schválenej situácie súkromným 
geodetom, alebo organizáciou na to oprávnenou. Pri kolaudácii stavby stavebník predloží 
doklad o vytýčení stavby. 

5. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení  a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

6. Pri realizácii stavieb je nutné rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č.543/2002 Zb. 
o ochrane prírody a krajiny. 
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7. Pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník je povinný dbať na to, aby sa pri uskutočňovaní 
stavebných prác nespôsobila na cudzích nehnuteľnostiach škoda, v prípade spôsobenia škody 
bude táto odstránená na náklady stavebníka. 

8. Stavebník je povinný umožniť povereným osobám vstup na stavbu za účelom vykonania 
štátneho stavebného dohľadu. Na stavbách musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky 
doklady týkajúce sa realizovanej stavby.  

9. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle §66 ods.3 písm. h) 
stavebného zákona. 

10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavby štítkom, na ktorom bude označenie 
stavieb, meno stavebníka, kto bude stavbu uskutočňovať, kto zodpovedá za odborné vedenie 
stavieb a ktorý stavebný úrad stavby povolil. 

11. Na uskutočnenie stavieb možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Stavebný výrobok musí mať 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. 

12. Pri nakladaní s odpadmi je stavebník povinný dodržať ustanovenia zákona o odpadoch č. 
79/2015 Z.z.  

13. Po ukončení stavby je stavebník povinný v zmysle §76 stavebného zákona podať na 
príslušnom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade 
s ustanovením §79 stavebného zákona. 

14. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom. Investor je povinný v lehote do 15 dní od 
ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby. 

15. Stavebník je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných vedení nachádzajúcich sa na stavbou dotknutom území za odborného dohľadu 
ich správcov. 

16. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vydávané 
podľa osobitných predpisov:  
 

- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja pod číslom SÚCPSK-PP/697/2019-
02 zo dňa 21.06.2019: 
1. Vybudovaním chodníka sa nepochybne zvýši bezpečnosť chodcov a cestnej premávky 

v danej lokalite, no realizáciou zámeru nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-
technických parametrov (smerové, šírkové usporiadanie) ani odvodňovacích pomerov 
cesty III/3070. 

2. Pre zabezpečenie bezproblémového odvodnenia cesty III/3070, ktoré je v súčasnosti 
riešené strechovitým sklonom vozovky s následným vsakovaním dažďových vôd do 
okolitej zelene a priekopy, bude medzi spevnenú časť vozovky a obrubník vložená 
prídlažba so sklonom k obrubníku prípadne odvodňovací žľab, tak ako je navrhnuté 
v predloženej PD. Týmto bude zároveň eliminovaný nepriaznivý efekt optického zúženia 
cesty, ku ktorému dôjde po vybudovaní chodníka. 

3. Komunikácie pre peších musia byť od komunikácii pre motorové vozidlá oddelené 
bezpečnostným zariadením. Za bezpečnostné zariadenie sa v tomto prípade (budovanie 
resp. rekonštrukcia chodníkov popri cestách v intravilánoch obcí) považuje aj oddelenie 
chodníka od cesty a odvodňovacieho žľabu zvýšeným obrubníkom. Preto požadujeme 
zvýšiť niveletu chodníka oproti nivelete vozovky o 12 – 15 cm. 

4. Práce budú realizované bez zásahu do spevnených plôch cesty III/3070, okrem zarovnania 
okraja vozovky. 

5. Prípadne križovanie inž. sietí (NN vedenia potrebné k napájaniu nasvietenia priechodov) 
s cestou III/3070 riešiť pretláčaním popod cestu. Pri križovaní vzduchom dodržať 
podjazdné výšky podľa príslušných STN. Nasvietenie priechodov ostáva v majetku 
a správe obce. 
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6. Dopravné značenie vyznačujúce nový stav na ceste III. triedy (prechod pre chodcov) bude 
základného rozmeru, vyhotovené z pozinkovaného plechu falcovaného. Dopravné značky 
budú osadené každá na zdvojenom stĺpiku z pozinkovaných rúr o Ø 60 mm, prípadne na 
stožiari nasvietenia priechodov. Tieto dopravné značky budú odovzdané do správy SÚC 
PSK.  

7. Počas realizácie prác nesmie byť na vozovke cesty III. triedy skladovaný žiaden materiál.  
8. Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení 

prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Poprad (Miloša Štofančíka – vedúci strediska údržby 
Poprad, tel: 0915980449) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po 
realizácii prác, čo bude zdokumentované písomným záznamom prípadne 
fotodokumentáciou. 

9. Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného 
prevedenia prác pod dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.  

10. Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre 
vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia. Je zároveň aj súhlasom pre 
vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie a určení dopravného 
značenia príslušným Okresným úradom Poprad, odborom cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. Dopravné značenie musí byť odsúhlasené príslušným ODI PZ SR. Tento 
súhlas platí aj pre potreby vydania povolenia na uzávierku cesty. 

- Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade, Okresný dopravný inšpektorát pod číslom ORPZ-PP-
ODII-36-144/2019 zo dňa 18.07.2019: 
Jednotlivé pracovné priestory na ceste III/3070 budú vyznačené prenosným dopravným 
značením tak, aby boli použité v čo najkratšom čase, pre zabezpečenie minimálnej dĺžky 
dopravného obmedzenia. Hneď po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie 
odstránené a premávka obnovená bez obmedzení. Presný termín umiestnenia prenosného 
dopravného značenia je potrebné uviesť v samostatnej žiadosti o zvláštne užívanie cesty 
a čiastočnej (úplnej) uzávierky cesty, ktoré budú zaslané na tunajšie ODI, OR PZ v Poprade, 
na vydanie rozhodnutia pre cestný správny orgán. Správnosť umiestnenia prenosného 
dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť zodpovedným pracovníkom ODI OR PZ 
v Poprade.  

- Okresný úrad Poprad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-PP-
OCDPK-2019/011637-02 zo dňa 16.07.2019: 
1. Vybudovaním chodníka v súbehu s cestou III/3070 nesmie dôjsť k zhoršeniu stavebno-

technických parametrov (smerové a šírkové usporiadanie) ani odvodňovacích pomerov 
cesty III. triedy. Komunikácie pre peších musia byť od komunikácií pre motorové vozidlá 
oddelené bezpečnostným zariadením. Za bezpečnostné zariadenie sa v tomto prípade 
(budovanie chodníkov popri cestách v intravilánoch obcí) považuje aj oddelenie chodníka 
od cesty a odvodňovacieho žľabu zvýšeným obrubníkom. Preto požadujeme dodržať 
zvýšenie nivelety chodníka oproti nivelete cesty o 12- 15 cm, aby bola vytvorená rezerva 
pre budúce opravy cesty pokládkou ďalších vrstiev obaľovaných asfaltových zmesí. 

2. K dopravnému značeniu: určenie prenosného alebo trvalého značenia podlieha 
samostatnému povoľovaciemu konaniu. Rozhodnutie o určení dopravného značenia 
(prenosného alebo trvalého) vydá príslušný cestný správny orgán po odsúhlasení ODI 
Poprad. (K žiadosti priložiť stanovisko ODI Poprad spolu s potvrdeným projektom 
dopravného značenia). 

3. Ak dôjde k nutnosti zásahu do cesty, alebo jej vzdušného kríženia (viď. bod č. 1) je 
stavebník, alebo ním splnomocnená organizácia povinná najneskôr 20 pracovných dní 
pred vlastnou realizáciou stavebných prác v dotyku s cestou III. triedy požiadať v mene 
stavebníka o udelenie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (ZUPK) pre 
uloženie vedení do cesty III. triedy, prípadne vzdušné kríženie cesty. (K žiadosti priložiť 
situáciu a rezy vo vzťahu k ceste vedenej trasy, súhlas vlastníka cesty prípadne aj projekt 
čiastočnej uzávierky vrátane prenosného dopravného značenia, ktorý odsúhlasí Okresný 
dopravný inšpektorát v Poprade). 

4. Vylúčiť akýkoľvek zásah do cestného telesa svahu (priekopy) cesty II. a III. triedy bez 
predchádzajúceho povolenia nášho úradu. 
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5. Vylúčiť státie mechanizmov alebo skládku materiálov na ceste (čiastočná alebo úplná 
uzávierka) a aj v cestnej priekope bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu. 
K udeleniu povolenia je potrebné požiadať OÚ-PP-OCDPK o čiastočnú alebo úplnú 
uzávierku cesty počas doby realizácie prác na stavbe. 

6. Cestným správnym orgánom podľa § 3 ods. 2 cestného zákona a špeciálnym stavebným 
úradom pre pozemné komunikácie podľa § 3a cestného zákona pre stavbu (úpravu) 
miestnych a účelových komunikácií, manipulačných plôch a parkovísk je Obec Spišský 
Štiavnik. 

7. Nedodržanie podmienok v bodoch 1 až 5, je postihnuteľné podľa § 22a cestného zákona 
finančnou pokutou. 

8. O vyjadrenie k PD pre územné/stavebné konanie je potrebné požiadať aj vlastníka resp. 
správcu cesty II. a III. triedy, ktorým je : Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 
Prešov (oblasť Poprad, Kukučínova 20, Poprad). Vlastník cesty je v zmysle § 59 
stavebného zákona riadnym účastníkom konania. 

- Okresný úrad Poprad pozemkový a lesný odbor pod číslom OU-PP-PLO1-2020/009443-002 
zo dňa 07.05.2020: 
1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom 
samonáletu drevín. 

2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 
hospodárne a účelné využitie formou sadových úprav, resp. rozprestretím na inú parcelu 
poľnohospodárskej pôdy. 

3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľnosti podľa ust. § 3 ods. 2 zákona požiadať Okresný úrad Poprad katastrálny 
odbor o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na zastavané plochy a nádvoria, príp. 
ostatné plochy s predložením tohto stanoviska a porealizačného geometrického plánu. 
V prípade, že zmena druhu pozemku sa bude týkať celej odsúhlasenej výmery, t.j. celej 
výmery parcely, geometrický plán na porealizačné zameranie k zápisu zmeny druhu 
pozemku nie je potrebné predložiť. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Poprad, 
katastrálny odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad. 

17. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovísk dotknutých orgánov – majiteľov 
inžinierskych sietí: VSD a.s. Košice pod číslom 7890/2020 zo dňa 26.05.2020, T-Com Slovak 
Telekom a.s. Bratislava pod číslom 6611917283 zo dňa 20.06.2019, SPP – Distribúcia a.s. 
Bratislava pod číslom TD/NS/0421/2019/Hy zo dňa 25.06.2019, PVPS a.s. Poprad pod číslom 
13478/2019, 14587/2019 zo dňa 08.07.2019. 

18. Lehota ukončenia stavby:  12/2022. 
 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v 
zmysle §52 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku. 

 Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá.  

 
 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:  neboli uplatnené. 
 
 

Odôvodnenie: 
 

         Stavebník:  Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik  podal  dňa 
10.10.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Spišský Štiavnik 
chodník pre peších I. etapa ” na poz. parc.č. KN  C 818/4, 4311/2, 812/46 (odčlenený z poz. parc.č. 
KN C 812/1),  816/108 (odčlenený z  poz. parc.č. KN C 816/10), 4315/2 v k.ú. Spišský Štiavnik. 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec  Vydrník pod číslom OcÚ-Vyd-378/2019 zo 
dňa 09.09.2019, právoplatné dňa 09.10.2019. 
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Obec  Spišský Štiavnik – špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61  stavebného 
zákona oznámil dňa  10.10.2019 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom štátnej správy, a keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska 
upustil od miestneho zisťovania  a ústneho pojednávania, pričom určil lehotu (7 pracovných dní), v 
ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky.  Vzhľadom k tomu, že sa jedná 
o líniovú stavbu, špeciálny stavbený úrad v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie 
konania verejnou vyhláškou.  

Zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že  v odvolacom konaní sa 
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej 
lehote, hoci uplatnené mohli byť. Doručenie oznámenia účastníkom konania a dotknutým orgánom 
štátnej správy je preukázané.  Zo strany účastníkov konania neboli v určenej lehote vznesené žiadne 
námietky a pripomienky.  

V priebehu konania bolo zistené, že podanie je potrebné doložiť o ďalšie doklady potrebné pre 
vydanie rozhodnutia v danej veci. Vzhľadom k tomu, správny orgán konanie dňa 06.12.2019 prerušil a 
zároveň vyzval stavebníka, aby v lehote 90 dní predložil správnemu orgánu doklady,  ktorými 
stavebník preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku parc.č. KN C 816/10, 812/1 v 
k.ú. Spišský Štiavnik (prislúchajúci pozemok parc.č. KN E 817/1 v k.ú. Spišský Štiavnik) iné právo v 
zmysle ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú 
stavbu a stanovisko Okresného úradu Poprad pozemkový a lesný odbor k použitiu poľnohospodárskej 
pôdy na nepoľnohospodárske účely k poz. parc.č. KN C 812/1 v k.ú. Spišský Štiavnik. Stavebník 
predložil geometrický plán, ktorým vznikol nový pozemok parc.č. KN C 812/46 (odčlenený z poz. 
parc.č. KN C 812/1) a  816/108 (odčlenený z  poz. parc.č. KN C 816/10), ku ktorému preukázal 
stavebník vlastnícky vzťah. Zároveň správnemu orgánu predložil stanovisko Okresného úradu Poprad 
odbor pozemkový a lesný. Vznikom nových odčlenených pozemkov v priebehu konania nedošlo 
k zmene účastníkov konania.  

Správny orgán listom dňa 13.05.2020 upovedomil účastníkov konania o doplnení podania 
a zároveň ich vyzval, že majú možnosť sa s uvedeným podkladmi oboznámiť v lehote 7 dní od 
doručenia oznámenia. Deň doručenia oznámenia bol deň 29.05.2020. 

V zmysle ust. § 142h písm. b) stavebného zákona, správny orgán dňa 15.05.2020 predĺžil 
lehotu na vydanie rozhodnutia v danej veci na 90 dní, z dôvodu komplikovanosti prípadu, o čom 
upovedomil účastníkov konania. 

K návrhu bola doložená dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá bola prerokovaná s 
dotknutými orgánmi štátnej správy.  

Orgánom štátnej správy a organizáciám, ktorým v stavebnom konaní prináleží právo 
postavenia dotknutého orgánu štátnej správy, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doručené a do 
stanoveného termínu sa k stavbe nevyjadrili stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi 
sledovaných záujmov súhlasia (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). Projekt stavby overený v stavebnom 
konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného 
povolenia predmetnej stavby. 

Rozhodnutím o stavebnom povolení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému 
obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo 
potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie: 

 Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), 
a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu  obec – Obec  
Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z.).  
 
 

 
 
 
 

               Bc. Mária Kleinová 
                                                                                                                         starosta obce 
 
 
 
 
 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky  a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona musí 
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Spišský Štiavnik a súčasne oznámené 
iným spôsobom v mieste obvyklým – rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 
vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 
 
 
 

 
 
 
Vyvesené dňa:                                                                 Zvesené dňa: 
 
 
 
   ..............................................                                                     ............................................. 
          pečiatka a podpis  pečiatka a podpis 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


