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VEREJNÁ VHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa
25.7.2022 podal
Gabriela Firgánková, r. Michútová, Nová 159A, 900 31 Stupava,
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebné povolenie
na stavbu
Stavebné úpravy v byte na 10. poschodí
Banská Štiavnica, Dolná, súp. č. 904, vchod 31
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1987 v katastrálnom území Banská Štiavnica.
Stavba obsahuje:
-

Jedná sa o vybúranie dverného otvoru a úprava dispozície.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval
zodpovedný projektant Ing. Jozef Havran, PhD. i.č. 6822*13, Dolná ulica súp. č. 56/35, 967 01 Kremnica a
ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo
fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášky 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 a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky 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 príslušné
technické normy..
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, na základe výberového konania. Stavebník do dvoch týždňov po
výberovom konaní oznámi stavebnému úradu vybraného zhotoviteľa.
7. Začatie realizácie stavby je stavebník povinný, vopred oznámiť v zmysle § 66 ods. 2 písmeno h/
stavebného zákona na príslušnom stavebnom úrade.
8. Stavebník je povinný stavbu označiť a zabezpečiť v súlade s § 43i stavebného zákona.
9. Stavebník zabezpečí, aby sa na stavbe viedol stavebný denník.
10. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, realizáciu stavebných
činností zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov
tak, aby neboli vystavení nadmernej hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných
prácach neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, nevykonávať stavebné práce po 22. hod.,
zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou
(zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o
ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou č. 549/2007 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí
stavby, vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania
stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky a zamedziť znečisteniu
susedných pozemkov.
11. Dodržiavať príslušné ustanovenia §43d a e Stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné
technické požiadavky na výstavbu. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecne technické požiadavky na
výstavbu a príslušné technické normy.
12. Splniť podmienky OÚ Banská Štiavnica, OSoŽP, vo vyjadrení č. OU-BS-OS7.P-2022/001111-002, zo dňa
14. 07. 2022
Odôvodnenie:
Dňa 25.7.2022 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo
začaté stavebné konanie.
K návrhu boli doložené nasledovné doklady:
Projektová dokumentácia
Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov
Súhlasy vlastníkov bytového domu
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 26.8.2022,
v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje
stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62
stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej
realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho
uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
-

OÚ Banská Štiavnica, OSoŽP, č. OU-BS-OS7.P-2022/001111-002, zo dňa 14. 07. 2022

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického
vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody,
ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
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Gabriela Firgánková, r. Michútová, Ing. Jozef Havran, PhD. i.č. 6822*13

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej
politiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním odvolania na Mesto Banská Štiavnica,
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. c ods. 2 vo výške 100.00 € bol
zaplatený dňa 7.9.2022.
Doručí sa:
účastníci (doručenky)
Gabriela Firgánková, r. Michútová, Nová 159A, 900 31 Stupava
Ing. Jozef Havran, PhD. i.č. 6822*13, Dolná ulica súp. č. 56/35, 967 01 Kremnica
dotknuté orgány
Okresný úrad Banská Štiavnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom
a/a
Mestský úrad Banská Štiavnica - odd. výst., ÚP a ŽP
Za správnosť zodpovedá: Ing. Zuzana Kladivíková

