
  
 

Č.j.    147-02/2020/SÚ-SPS/Ko                                                                                            Oborín     21.08.2020 
 

 
 

 
Vec:  Martina Citriaková, rod. Habasová, Centrum I. 924/59, 079 01 Veľké Kapušany  -  žiadosť  o stavebné 
povolenie  na stavbu:   „Prestavba rodinného domu súp. č. 70  na Vidiecky dom – Reštaurácia“ v  spojenom  
územnom a stavebnom konaní 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

STAVEBNÉ    POVOLENIE 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Stavebník Martina Citriaková, rod. Habasová, Centrum I. 924/59, 079 01 Veľké Kapušany  podal dňa  

20.07.2020  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:  „Prestavba rodinného domu na Vidiecky 
dom – Reštaurácia“ na pozemku  reg. “C“  parc. č.  214 v k.ú. Oborín v spojenom územnom a stavebnom 
konaní. Stavebník má pozemok reg. "C" parc. č. 214,  druh pozemku  - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. 
Oborín zapísanú na LV č. 149 v podiele 1/1  a stavbu  - rodinný dom súp. č. 70 na pozemku reg. "C" parc. č. 214 
v k. ú. Oborín zapísanú na LV č. 149 v podiele 1/1.  

Obec Oborín, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“)  podľa   § 117  
ods. 1 zákona  č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "stavebný  zákon"),  podľa § 2 písm. e/  a  § 4 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 
prerokoval žiadosť  stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi  účastníkmi konania postupom 
podľa § 62  a § 63  stavebného zákona  rozhodol takto: 
         Stavba:  „Prestavba rodinného domu na Vidiecky dom – Reštaurácia“ na pozemku  reg. “C“  parc.  č.  
214  v  k. ú. Oborín  sa  podľa  § 39a a § 66  stavebného zákona, § 4 a  § 10 vyhlášky   č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

 
p o v o ľ u j e 

v rozsahu:  
� Členenie stavby: 

SO 01 Hlavný objekt 
� Druh a účel povoľovanej stavby: nebytová budova – reštaurácia  
� Koniec výstavby:   08/2022 
� Predpokladaný celkový rozpočtový náklad stavby: 80 000,00 Eur  

Popis povoľovanej stavby:  
Prestavbou  rodinného domu súp. č. 70 dôjde k zmene účelu na Vidiecky dom – Reštauráciu, stavebnými 
úpravami sa zlepší technický stav objektu, zmení sa dispozičné usporiadanie jednotlivých miestností a vytvorí sa 
nová prevádzka.  
 
Umiestnenie stavby:   
Stavba – „Prestavba rodinného domu súp. č. 70  na Vidiecky dom – Reštaurácia“ - bude umiestnená podľa  
ASR – situácia – navrhovaný stav  – výkres č. ASR.01 tak, aby žiaden konštrukčný prvok zo stavby po zemi, pod 
zemou resp. nad zemou, vrátane odkvapu nezasahoval na susedné pozemky a nepresahoval za hranicu 
pozemku, kde sa bude realizovať.  
 

 
 
 
 

           OBEC OBORÍN – 076 75 OBORÍN 
                 Obecný úrad Oborín  č. 125, 076 75 Oborín 
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Architektonicko-stavebné a dispozičné riešenie stavby: 
Z konštrukčného hľadiska sa jedná o jednopodlažný objekt pôdorysného tvaru „L“ s čiastočným podpivničeným, na 
východnej strane je z časti zastrešený pultovou strešnou konštrukciou a zvyšná časť je zastrešená sedlovou strešnou 
konštrukciou. K riešenému objektu sa pristaví nová exteriérová terasa, obnoví sa strešná konštrukcia a strešný plášť, 
podlahové a stropné konštrukcie, zároveň sa zrealizujú nové zvislé deliace konštrukcie. 
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: 
Projektovú dokumentáciu stavby: Prestavba rodinného domu na Vidiecky dom – Reštaurácia vypracoval – generálny 
projektant – Ing. Ján Staš, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 0126*A1,  Komplexné architektonické a inžinierske služby, 
APRO s.r.o. Trebišov, M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov. Spracovateľ projektu: VEQER s.r.o., Narcisová 4, 040 11 
Košice. 
Dispozičné riešenie stavby: 
I.NP objektu  vstup personál, sklad, WC personál, sprcha personál, šatňa personál,  upratovačka, 

chodba, sklad bioodpad, sklad chladný, sklad zeleniny, sklad, kuchyňa, chodba,  
techn.m.+upratov., WC personál, sklad nápojov, predsieň toalety, WC imobilný, WC muži, 
WC ženy, reštaurácia, terasa  

Základné údaje/kapacity stavby: Prestavba rodinného domu na vidiecky dom - Reštaurácia   
Zastavaná plocha  SO 01 – Rodinný dom – jestvujúci stav    279,0 m2 

Úžitková plocha SO 01 1.PP – 25,88 m2 

 1.NP – 241,34 m2 

Zastavaná plocha  SO 01 – Reštaurácia - nový stav    293,31 m2 
Úžitková plocha SO 01 1.PP – 25,88 m2 
 1.NP – 241,34 m2 
 terasa – 55 m2 
Úžitková plocha – nový stav - spolu 1.PP + 1.NP 322,41 m2 

Výška hrebeňa strechy  
S1 
S2  

 
+6,900 m 
+5,800 m 

Počet nadzemných podlaží 1 
Stavba: Prestavba rodinného domu na Vidiecky dom - Reštaurácia –  návrh architektonicko-stavebného riešenia: 
Búracie práce: 
V riešenom objekte sa navrhuje demontáž stropnej a strešnej konštrukcie,  všetkých exteriérových aj interiérových 
výplňových konštrukcií,  držiakov, konzol, výustiek, svietidiel a pod. konštrukcií. V  miestnostiach 1.04 a 1.03  je potrebné 
vybúrať podlahovú konštrukciu.  
Výkopy 
Výkopové práce budú prevedené v mieste východného rohu riešeného objektu, kde sa bude realizovať posilnenie 
pôvodných základových konštrukcií. Vykopú sa ryhy pre betonáž základových pásov, pričom dôjde k obnaženiu existujúcich 
základových konštrukcií.  Výkopové práce budú prevedené aj v mieste novej terasy.  
Základy 
Pre spevnenie jestvujúcich základových konštrukcií vo východnom rohu riešeného objektu sa zhotovia základové pásy 
o dĺžke jedného metra a hĺbke 800 mm pod jestvujúce základové konštrukcie. Novo navrhované základové pásy sa rozšíria 
o min. 150 mm od jestvujúcich základových konštrukcií.  
Konštrukcia podlahy  
Nášľapné vrstvy podláh sú navrhované podľa druhu a využitia jednotlivých miestností. Na 1. NP je vo všetkých miestnostiach 
keramická dlažba. 
Zvislé výplňové nenosné konštrukcie 
Novo navrhnuté zvislé nenosné konštrukcie na oddelenie miestností budú z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 mm a 150 
mm.  
Zvislé nosné konštrukcie 
Na jestvujúce zvislé nosné konštrukcie sa domurujú dva rady pórobetónových tvárnic hr. 300mm, na ktorých sa vyhotoví 
nový železobetónový stužujúci veniec výšky 250 mm.  
Strešná konštrukcia 
Riešený objekt bude zastrešený v pozdĺžnom smere sedlovou strechou hambálkového typu so sklonom 49°. K nemu bude 
v priečnom smere pripojená sedlová strecha so stojatou stolicou so sklonom 20° a k nej príslušná valba so sklonom 51°. 
Strešný plášť bude tvoriť krytina z falcovaného plechu. Odvedenie dažďovej vody zabezpečí sedem dažďových zvodov.  
Vnútorné úpravy povrchov 
Vnútorné úpravy zvislých konštrukcií sú navrhnuté ako vápenno-cementová omietka a v priestoroch s hygienickými 
požiadavkami je navrhnutý keramický obklad do výšky 2,8m. Ako podhľad bude použitý sadrokartón.  
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Vonkajšie úpravy povrchov - Obvodový plášť 
Na zlepšenie tepelno-technických vlastností zvislých nosných obvodových konštrukcií riešeného objektu sa navrhuje použiť 
kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, s povrchovou úpravou z tenkovrstvej silikátovej omietky hr. 1,5 
mm. Farebné prevedenie je navrhnuté vo farbách RAL 1015 a RAL 7015. 
Výplne otvorov 
Okná a dvere 
Novo navrhované exteriérové výplňové konštrukcie sú zo 6-komorového plastového profilu so súčiniteľom prechodu tepla 
max. Uw=1,00 W(m2.K), s izolačným trojsklom, farby RAL 7016. Vstupné dvere pre zákazníkov do reštauračnej časti sú 
navrhnuté ako hliníkové, posuvné, automatické, dvojkrídlové s dvoma bočnými svetlíkmi, plne presklené so súčiniteľom 
prechodu tepla max. Uw=1,00 W(m2.K). Vonkajšie parapety sú navrhnuté z poplastovaného plechu a vnútorné z plastu.  
Klampiarske konštrukcie 
Odvodnenie strechy bude riešené cez  vonkajšie, kruhové zvodové rúry DN 125 z poplastovaného plechu. Farebné 
prevedenie RAL 7016. Všetky klampiarske výrobky je potrebné zhotoviť v súlade s požiadavkami normy STN 73 3610/Z1: 
Klampiarske práce stavebné.  
Maľby 
Vnútorné maľby zvislých konštrukcií a stropných konštrukcií sa navrhujú upraviť dvojnásobným náterom. Omietky vnútorné 
budú vápenno-cementové hladké, maľba – biela a doplnkové farby podľa výberu investora a interiérového zámeru.  
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - stručný popis  
Malým zdrojom znečistenia bude -  nástenný plynový  kondenzačný kotol, umiestnený v miestnosti – 1.14,  

Technické údaje: 
Tepelný príkon:   35 kW 
Palivo zemný plyn  
Hodinová spotreba použitého paliva 2,0 m3/h 

Súhlas na umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia bol vydaný Obcou Oborín, orgánom ovzdušia pod č.j.                    
160-01/2020/SÚ-S-OVZ  zo dňa 20.8.2020.  
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy – vypracovala osoba spôsobilá pre energetickú certifikáciu – 
tepelná ochrana budov ev. č. 101*1*2008 – Ing. Ľubomíra Šašalová, Furčianska 1005, 040 14 Košice.  
Výsledok projektového hodnotenia – globálny ukazovateľ primárna energia v kWh: 107,89, Požiadavka: (trieda A1): 
133,20 kWh/(m2.a), Spĺňa požiadavku (áno/nie): áno.  
Protipožiarna bezpečnosť stavby - projekt vypracoval Ing. Dezider Horňák, špecialista PO, reg. č. 57/2016, HODEZ, s.r.o.   
Dunajská 12, Košice. 
Statika -  vypracoval  Ing. Jiří Brda, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 5422*I3, I.B.I., s.r.o., Tokajícka 8,040 22 Košice. 
Napojenie stavby na inžinierske siete: 
Rekonštruovaný objekt je napojený na jestvujúce inžinierske siete – cez prípojky vody, plynu a elektriny. Odkanalizovanie 
objektu  je riešené zaústeným do jestvujúcej žumpy na pozemku stavebníka.  
Plynová prípojka – bola realizovaná napojením na verejný plynovod v obci. Povolenie plynovej prípojky bolo riešené 
samostatným povolením drobnej stavby a má byť užívaniaschopné pred vydaním kolaudačného rozhodnutia hlavnej stavby. 
Zdravotechnické riešenie 
Realizácia bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou stavby: Zdravotechnické riešenie, ktorú vypracoval                  
- zodpovedný projektant - Ing. Ján Maňo, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 6541*I1, VEQER, s.r.o. Narcisova 4, 040 11 
Košice. 
Elektroinštalácia  
Realizácia bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou stavby: Elektroinštalácia, ktorú vypracoval                                 
- zodpovedný projektant - Ing. Slavomír Palenčár, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 5908*I4, das elektro, 052 05 Spišská 
Nová Ves. 
Ústredné vykurovanie 
Realizácia bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou stavby: Ústredné vykurovanie, ktorú vypracoval                         
- zodpovedný projektant - Ing. Ján Maňo, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 6541*I1, VEQER, s.r.o. Narcisova 4, 040 11 
Košice. 
Napojenie na komunikáciu 
Prístup na pozemok bude z  miestnej komunikácie  cez stávajúci vjazd.   
 
Na  umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú  tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená a uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom           

v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu stavby: „Prestavba 
rodinného domu súp. č. 70  na Vidiecky dom – Reštaurácia“ vypracoval – generálny projektant – Ing. Ján 
Staš, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 0126*A1,  Komplexné architektonické a inžinierske služby, APRO 
s.r.o. Trebišov, M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov. 
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2. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe predchádzajúceho povolenia tunajšieho stavebného úradu 
v zmysle ust. § 68 stavebného zákona.  

3. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí pred začatím výstavby vytýčenie 
stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické  a kartografické činnosti                       
v zmysle osobitných predpisov. 

1. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach                        
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

2. Pri uskutočňovaní stavby stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona 
o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky             
MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách            
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa                           
na predmetnú stavbu.  

3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d stavebného zákona  upravujúce základné požiadavky                
na uskutočňovanie stavieb. 

4. Projektant  stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona ako aj za jej realizovateľnosť.  

5. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné 
výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe  na zamýšľaný účel a majú také 
vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť 
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia 
a bezpečnosť pri užívaní. Stavebné výrobky budú spĺňať podmienky zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

6. Pred  začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných    vedení a ich 
ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť  ich ochranu, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce                      
s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.  

7. Stavba sa bude uskutočňovať svojpomocne. Odborný dozor bude vykonávať:  Ing. Blažej Nagyidai,                            
ul. Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany. 

8. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto  rozhodnutia. 
9. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66 ods.2, písm. h) stavebného  zákona. 
10. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania a z nich vyplývajúce 

podmienky: 
� Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH -  vyjadrenie zo dňa 23.7.2020 

pod č.  OU-MI-OSZP-2020/13599-2 - súhlasí s nasledujúcimi podmienkami: 
1. So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude nakladať v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 
2. Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným 

nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, s osobitným 
dôrazom pri odpadoch s obsahom azbestu a tieto skutočnosti zdokladovať príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami §§ 2-3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti a pri kolaudácii. 

3. V prípade vzniku odpadu s obsahom azbestu, investor zabezpečí jeho zneškodnenie na riadne povolenej 
skládke a oprávnením na zneškodňovanie takýchto odpadov. 

4. Investor  je povinný zabezpečiť, aby v prípade zistenia akýchkoľvek odpadov počas stavebných prác 
v priestoroch staveniska, tieto boli odovzdané prostredníctvom oprávnených osôb na zhodnotenie alebo 
zneškodnenie. 

5. Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby po ukončení prác nezostali voľne ponechané žiadne odpady 
z predmetnej stavby.  
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� Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS -  vyjadrenie zo dňa 24.7.2020 
pod č.  OU-MI-OSZP-2020/013464-002 – z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné umiestnenie predmetnej 
stavby za nasledujúcich podmienok:  
- V PD absentujú údaje o pôvodnej žumpe – každá žumpa aj rekonštruovaná musí spĺňať  požiadavky normy 

STN 75 6081. 
- Ku  kolaudačnému konaniu stavebník predloží protokol o vykonaní skúšky tesnosti žumpy podľa normy STN 75 

0905. 
- Dažďové vody z objektu a spevnených plôch nesmú byť odvádzané do žumpy.  
- Po vytvorení technických možností pre napojenie objektu na verejnú kanalizáciu bude žumpa odstavená 

a objekt bude napojený na verejný kanalizačný systém. 
- Odvádzanie dažďových vôd zo striech z predmetnej stavby je potrebné navrhnúť na mieste, ktoré je na to 

vhodné, tak aby sa rešpektovali prirodzené odtokové pomery a nesmie poškodzovať a ohrozovať okolité 
nehnuteľnosti.  

� Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO -  vyjadrenie zo dňa  29.07.2020 
pod č.  OU-MI-OSZP-2020/013647-2:  
- Okresný úrad Michalovce – Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) 

konštatuje, že plynový kotol bude malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 
137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.  

- Okresný úrad Michalovce – Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) 
upozorňuje, že na povolenie (v stavebnom konaní) a uvedenie do prevádzky  (v kolaudačnom konaní) malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia umiestneného v k.ú. Oborín je potrebný súhlas v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v  znení neskorších predpisov príslušného orgánu ochrany ovzdušia, ktorým 
je Obec Oborín.  

- Žiadateľ resp. investor je povinný požiadať Obec Oborín o vydanie vyššie uvedených súhlasov v závislosti od 
typu konania.  

- Tunajší úrad konštatuje, že toto vyjadrenie má iba informatívny charakter a nenahrádza súhlas orgánu ochrany 
ovzdušia použiteľný pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o umiestnení, 
povolení a užívaní stavieb, zariadení alebo činností a nenahrádza územné povolenie vydávané podľa zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

� Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Košice- stanovisko č. ORHZ-MI1-371-001/2020 zo dňa 22.07.2020                              
- s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok. 

� Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce - záväzné stanovisko č. 2020/03198 zo dňa 24.07.2020: 
1. Súhlasí sa so žiadosťou investora na územné konanie.  
2. Počas realizácie predmetnej  stavby je potrebné zohľadniť požiadavky vyplývajúce zo zák. č. 355/2007 Z. z., 

Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 
v znení neskorších predpisov, Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z  29.apríla 2004 
o hygiene potravín.  

3. Žiadateľ sa upozorňuje, že v prípade nevytvorenia hygienických podmienok v predmetnej stavbe podľa 
platných právnych predpisov, v ďalšom stupni konania bude orgánom verejného zdravotníctva vydané 
negatívne stanovisko. Zároveň upozorňujeme, že ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť aktuálny 
laboratórny rozbor vzorky  vody v rozsahu minimálneho rozboru podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. 
ktorou sa stanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania 
a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou z vodného zdroja zásobujúceho predmetnú reštauráciu 
v obci Oborín, vykonaný fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má osvedčenie o akreditácii na túto činnosť 
alebo osvedčenie vydané Úradom verejného zdravotníctva podľa § 15 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. 
a odber vzorky vody vykonaný zamestnancom akreditovaného pracoviska a doklad o kvalite použitých 
materiálov vodovodného potrubia.  

4. Zároveň je potrebné pri realizácii predmetnej stavby vykonať také opatrenia, aby nedochádzalo 
k negatívnemu ovplyvňovaniu obyvateľov hlukom, prachom prípadne inými škodlivinami vznikajúcimi 
prevádzkou predmetnej reštaurácie.  

5. Upozorňujeme, že žiadateľ je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. pred začatím 
činnosti v  prevádzkach podliehajúcich výkonu štátneho zdravotného  dozoru predložiť orgánu verejného 
zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.  

11. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadmi, vzniknutými pri stavebných prácach, dodržiavať  povinnosti  
vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

12. Stavba bude dôsledne realizovaná, pri stavbe bude dodržaná  predpísaná technológia tak, aby  nedošlo                            
k negatívnemu  ovplyvňovaniu životného prostredia. 
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13. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích 

nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť                  
v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

14. Stavebník tak ako aj vlastník stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného  dohľadu a ním 
prizvaným znalcom  vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do dokumentácie a utvárať podmienky pre 
výkon dohľadu. Je povinný bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej  
bezpečnosť, životy či zdravie  osôb na stavenisku, alebo môžu  spôsobiť značné škody. 

15. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j)  stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste 
štítkom s nasledovnými údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, označenie dodávateľa stavby, 
názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno a priezvisko 
zodpovedného stavbyvedúceho.  

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

17. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas  návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia  v súlade s § 79  stavebného zákona. 

18. Ku kolaudácii stavebník predloží zdokumentovanie spôsobu  nakladania s odpadmi, ktoré vznikli   v priebehu 
stavebných prác.  

19. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady o overení  vhodných stavebných výrobkov  v zmysle zákona                        
č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody. 

20. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého  verejného záujmu ďalšie  povinnosti, ktoré nie 
sú obsiahnuté v  tomto rozhodnutí. 

 
Pripomienky účastníkov konania: neboli vznesené 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Stavebný úrad oznámil podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania                             
so stavebným konaním a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámením zo dňa  23.07.2020  pod                            
č.j. 147/2020/SÚ-OZN/Ko začatie spojeného územného a stavebného konania účastníkom konania a dotknutým 
orgánom štátnej správy. 

Zároveň upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania z dôvodu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje 
dostatočný podklad  pre posúdenie navrhovanej stavby.  

Zároveň stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť 
najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Ďalej upozornil účastníkov konania, že 
podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konania 
neprihliadne. V rovnakej lehote môžu svoje stanoviská zaslať dotknuté orgány štátnej správy. V zmysle § 61 ods. 
5 stavebného zákona ak dotknuté  orgány v určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe 
alebo nepožiadajú o predlženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska 
nimi sledovaných  záujmov súhlasia. V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne námietky ani zaslané 
stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.   

Stavebník doložil, primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu stavebného povolenia                 
v spojenom územnom a stavebnom konaní tak, ako to ustanovuje § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

K žiadosti o stavebné povolenie stavebník predložil: 
�   list  vlastníctva č. 149, 
�    kópiu z katastrálnej mapy, 
�     záväzné stanoviská, vyjadrenia, stanoviská  nasledovných organizácií a dotknutých orgánov štátnej správy - 

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Okresné  riaditeľstvo Hasičského a ZZ Michalovce, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce,  

�    projektovú dokumentáciu stavby: „Prestavba rodinného domu súp. č. 70  na Vidiecky dom – Reštaurácia“ 
vypracoval – generálny projektant – Ing. Ján Staš, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 0126*A1,  
Komplexné architektonické a inžinierske služby, APRO s.r.o. Trebišov, M.R. Štefánika 68/11, 075 01 
Trebišov. 

              Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
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Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by  bránili povoleniu stavby. Stavebné 

povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou  nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 
Stavba nesmie byť začatá,  pokiaľ stavebné povolenie  nenadobudne právoplatnosť. 
 

Správny poplatok vyrubený v zmysle pol. 60 písm. g/  zákona č.145/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov vo výške  200,-  € bol zaplatený do pokladnice  Obecného úradu  v Oboríne.  

 

P o u č e n i e : 
 

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti  tomuto rozhodnutiu  v lehote 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania  podať odvolanie na stavebný úrad - Obec Oborín. Včas podané 
odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku.               

 
                                
                              Arpád  C s u r i   

                                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  a podľa § 69 ods. 2 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Oborín a zverejnené na webovom sídle obce Oborín 
www.oborin.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
 

 
 

 


