
 

 
 

 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Č. j. 12-02/2021/SÚ-SPS/Ko                     Oborín   01.03.2021 

 
STAVEBNÉ  POVOLENIE 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Stavebník Štefan Kočiš, rod. Kočiš, Čepeľ 334/35, 079 01 Veľké Kapušany podal dňa  
22.01.2021  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Prístavba terasy k rodinnému domu 
na pozemku  reg.  C-KN  parcelné číslo 469/2 v k. ú. Oborín  v spojenom územnom a stavebnom konaní.  

Stavebník má pozemok reg. C-KN  parcelné  č. 469/2,  druh pozemku  - zastavaná plocha                          
a nádvorie  v k. ú. Oborín,  zapísaný na liste vlastníctva č. 576  v podiele 1/1. V súlade s § 139b ods. 1 
písm.  c) stavebného zákona je navrhovaná stavba stavbou jednoduchou.   

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:  Prístavba terasy k rodinnému domu  na pozemku  reg. C-KN   parcelné číslo  469/2          
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 na stavebné objekty: 
� SO 01 Prístavba terasy k rodinnému domu  
� Druh a účel povoľovanej stavby: pozemná stavba – prístavba k rodinnému domu – rozšírenie 

úžitkovej plochy rodinného domu 
� Koniec výstavby:  03/2023 
� Predpokladaný celkový rozpočtový náklad stavby: 5.000,00 Eur.  

 
Popis povoľovanej stavby:  
Navrhovaná terasa  bude prízemná, nepodpivničená murovaná stavba bez zastrešenia. Bude pristavaná 
k jestvujúcemu rodinnému domu z juhovýchodnej strany. Pôdorys je riešený v tvare nepravidelného  
obdĺžnika o celkových vonkajších rozmeroch  5500 mm x 9000 mm.  
Umiestnenie stavby:  
Navrhovaná stavba – Prístavba terasy k rodinnému domu -  bude umiestnená na pozemku reg. C-KN 
parc. č. 469/2 v katastrálnom území Oborín  podľa  výkresu č. A-01 Situácia 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. Stavebník je povinný zabezpečiť, 
aby dažďová voda zo stavby bola odvádzaná na jeho vlastný pozemok. 
 
Objekt:    Pozemok  LV č.  Druh pozemku 
SO 01 Prístavba terasy 
k rodinnému domu  

C-KN parc. č. 469/2,                   
k.ú. Oborín  

576 Zastavaná plocha  a nádvorie 

 
Stavba - Prístavba terasy k rodinnému domu bude umiestnená na pozemku reg. C-KN parc. č. 469/2  
k.ú. Oborín s nasledovnými odstupmi:  
Od hranice s pozemkom:  vo vzdialenosti 
C-KN parc. č. 469/6,  k.ú. Oborín    600 mm 
C-KN parc. č. 493/27, k.ú. Oborín 8 600 mm 
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Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby: 
Navrhovaná stavba – Prístavba terasy k rodinnému domu bude  riešená ako prístavba k jestvujúcemu 
rodinnému domu. Stavba bude slúžiť na oddych a posedenie užívateľmi rodinného domu. Bude 
realizovaná ako monolitická murovaná stavba v tvare nepravidelného obdĺžnika o celkových vonkajších 
rozmeroch 5,500 m x 9,000 m. Objekt nebude zastrešený. 
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: 
Projektovú dokumentáciu stavby: Prístavba terasy k rodinnému domu vypracoval - zodpovedný 
projektant  - Ing. Máté Simon,  autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 6400*I1, SMPROING, P.O. 
Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany. 
Dispozičné riešenie stavby: 
I.NP objektu  terasa 

Základné údaje/kapacity stavby: Rodinný dom   
Zastavaná plocha        49,250 m2 

Úžitková plocha 47,630 m2 
Obostavaný priestor    36,938 m³ 
Počet nadzemných podlaží 1 
Výškové umiestnenie 
±0,000  

úroveň navrhovanej podlahy v miestnosti 1.01 
bude o 750 mm vyššie od hladiny pôvodného 
terénu a o 750 mm vyššie od hladiny upraveného 
terénu pred vstupom do miestnosti 

Stavba: Rodinný dom – architektonické a stavebno-technické riešenie stavby: 
Zemné práce a výkopy: -  odstránenie ornice v hĺbke 0,30 m, realizácia výkopových prác. 
Základy: - základové pásy zo železobetónu triedy C16/20, šírka základového pásu pod obvodovými 
nosnými stenami - 500 mm, nadzákladová podlahová doska – monolitická železobetónová – hrúbka 150 
mm. 
Zvislé nosné konštrukcie:  - nosné stĺpy 250/250 mm a betónová stena hr. 250 mm z debniacich 
prefabrikovaných tvárnic. 
Podlahové konštrukcie: - podlaha -  betónová s keramickou dlažbou.  
Povrchové úpravy vonkajšie – stien a sokla: - silikónová resp. mozaiková omietka. 
Napojenie na komunikáciu 
Prístup na pozemok - 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 
vypracoval  - zodpovedný projektant - Ing. Máté Simon,  autorizovaný stavebný inžinier reg.                            
č. 6400*I1, SMPROING s.r.o., P.O. Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany.  Prípadné zmeny 
môžu byť urobené len na základe predchádzajúceho povolenia tunajšieho stavebného úradu 
v zmysle ust. § 68 stavebného zákona.  

2. 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. 

3. 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. 

4. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 
stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo 
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 
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5. 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. 

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

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

8. 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.  

9. 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.  

10. Stavba sa bude uskutočňovať svojpomocne. Odborný dozor bude vykonávať: Ing. Peter Simon,   
stavebný dozor ev. č. 08645*10*, Tulipánová 1025/15, 079 01 Veľké Kapušany. 

11. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto  
rozhodnutia. 

12. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66 ods.2, písm. h) stavebného  zákona. 
13. 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.  

14. Stavba bude dôsledne realizovaná, pri stavbe bude dodržaná  predpísaná technológia tak, aby  
nedošlo  k negatívnemu  ovplyvňovaniu životného prostredia. 

15. 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. 

16. 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. 

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

18. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas  návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia  v súlade s § 79  stavebného zákona, pričom návrh má obsahovať náležitosti  v súlade 
s § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

19. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady o overení  vhodných stavebných výrobkov                           
v zmysle zákona  č. 264/1999 Zz. 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: Účastníci konania nepodali žiadne námietky ani pripomienky proti 
realizácii predmetnej stavby. 
 

V zmysle § 40 ods. 4 a § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení 
jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 
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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  28.01.2021  pod                            
č.j. 12-01/2021/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.  

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. 576, 
� kópiu z katastrálnej mapy,   
� vyhlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby - Ing. Peter Simon, 

Tulipánová 1025/15, 079 01 Veľké Kapušany, 
� projektovú dokumentáciu stavby: Prístavba terasy k rodinnému domu,  ktorú vypracoval - 

Ing. Máté Simon,  autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 6400*I1, SMPROING s.r.o., P.O. 
Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany.  

Tunajší stavebný úrad v uskutočnenom spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal 
predloženú žiadosť  o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 
odst. 1 a 2  stavebného zákona, v súlade s  §§ 3,8 a § 9 vyhlášky    č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že umiestnením, uskutočnením ani budúcim užívaním 
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva  a oprávnené 
záujmy účastníkov konania. 
                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.  
 

Správny poplatok vyrubený v zmysle pol. 60 písm. c/ ods. 1  zákona č.145/1995 Z. z. v znení 
neskorších predpisov vo výške  35,-  € 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 
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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. 
 
 
Úradný záznam: 
 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie  stavebného povolenia  pre stavbu: Prístavba terasy 
k rodinnému domu, bola vyvesená na úradnej tabuli obce Oborín a zverejnená na internetovej stránke 
obce Oborín (www.oborin.sk). 
 
 
 
dňa...................................................... 
 
 
............................................................ 
Pečiatka a podpis 
 
 
 
 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie  stavebného povolenia  pre stavbu: Prístavba terasy 
k rodinnému domu, bola zvesená z úradnej tabule obce Oborín a z internetovej stránky obce Oborín 
(www.oborin.sk). 
 
 
dňa...................................................... 
 
............................................................ 
Pečiatka a podpis 

 
 
 
 

 
 
 
Príloha pre stavebníka: 
- Projektová dokumentácia overená stavebným úradom                                    

                                                                                             
Rozhodnutie sa doručí: 
� Kočiš Štefan, Čepeľ 334/35, 079 01 Veľké Kapušany 
� Ing. Máté Simon, SMPROING, s. r. o., P.O. Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany  
� Ing. Peter Simon,   Tulipánová  1025/15,  079 01 Veľké Kapušany  
� ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou 


