
1 

 

 

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 
OBECNÝ ÚRAD Č. 223, 023 03 ZBOROV NAD BYSTRICOU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Výst. č. 328/2017/Ča, Va                                                        V Zborove nad Bystricou 22.05.2017  

 

 

 

 

  
 

RROOZZHHOODDNNUUTTIIEE                                                                                                                      

OO    OODDSSTTRRÁÁNNEENNÍÍ    SSTTAAVVBBYY  
 

Obec Zborov nad Bystricou ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona  č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, 

po preskúmaní predloženej žiadosti a z dôvodov z nej vyplývajúcich na základe ústneho 

konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením § 88 ods. 3 a § 90 

stavebného zákona, 

 

povoľuje 
 

vlastníkovi stavby ,,Anna Kovaľová, Zborov nad Bystricou 666, 023 03 Zborov nad 

Bystricou“ 

 

odstránenie stavby 
 

„Rodinného domu súp. č. 305“ 
 

na pozemku parc. č. CKN 2790/1 v k.ú. Zborov nad Bystricou. 

 

 

 Pre odstránenie stavieb Obec Zborov nad Bystricou podľa § 90 stavebného zákona určuje 

tieto podmienky: 

1. Práce spojené s odstránením stavby budú vykonávané svojpomocne, stavebný dozor                   

pri vykonávaní prác spojených s odstránením stavby bude zabezpečovať Jaroslav Kovaľ, 

Zborov nad Bystricou 666, 023 03 Zborov nad Bystricou, ktorý bude zodpovedať                          

za odborné vedenie uskutočňovania prác, pri odstraňovaní stavby bude zvolený primeraný 

technologický postup demolačných prác tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života 

osôb v priestore staveniska alebo na vedľajších pozemkoch.  

2. Odstraňovanie stavby nebude uskutočňované trhavinami. 

3. Žiadateľ je povinný zabezpečiť pri odstraňovaní stavby všetky nevyhnutné bezpečnostné 

a požiarne opatrenia. 

4. Pri odstraňovaní stavby nebudú použité cudzie pozemky, t. j. tie, ktorých vlastníkom nie 

je žiadateľ. 

5. Žiadateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu neupotrebiteľného demolačného odpadu 

uložením na riadenú skládku komunálneho odpadu v zmysle zákona o odpadoch 

a v prípade vyžiadania predložiť stavebnému úradu alebo iným oprávneným orgánom 



2 

 

doklad o jeho zákonnej likvidácii. Upotrebiteľný stavebný odpad bude určený na ďalšie 

využitie.                                                                        

6. Odstránenie stavby žiadateľ vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

7. Žiadateľ je povinný najneskôr do 30 dní od odstránenia stavby vykonať nové zmeny 

právneho stavu v katastri nehnuteľností. 

8. Z dôvodu jednoduchej stavby stavebný úrad upúšťa od spracovania dokumentácie 

odstraňovanej stavby. 

9. Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí ukončenie strechy susednej nehnuteľnosti č.s. 306 

zafalcovaním. 

10. Žiadateľ na vlastné náklady ukončí spoločnú zadnú rýnsu – odkvapový žľab v zmysle 

dohody s vlastníkom rodinného domu súp.č. 306 a dažďovú vodu zo strešnej konštrukcie 

odvedie na pozemky vlastníka rodinného domu súp. č. 305. 

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených v konaní: 

Zo strany p. Jána Kubicu boli vznesené nasledovné pripomienky: 

1. Zabezpečiť ukončenie strechy, ktorá je v súčasnosti spoločná, zafalcovaním. 

2. Ukončiť spoločnú zadnú rýnsu – odkvapový žľab, s dohodu vlastníka rod. domu s.č.  305, 

že zvod a dažďová voda bude odvedená na pozemky vlastníka rodinného domu s.č. 305. 

3. Pri búracích prácach zabezpečiť odborný dozor, aby vykonal a dohliadol na stabilitu rod. 

domu s.č. 306, a aby nedošlo k narušeniu statiky spomínaného rodinného domu č.s. 306.  

4. Všetky náklady znáša žiadateľ odstránenia stavby.  

 

Stavebný úrad posúdil námietky, ktoré akceptoval a sú predmetom podmienok rozhodnutia 

o odstránení stavby. 

 

ODÔVODNENIE 

     Žiadateľ predložil žiadosť o vydanie rozhodnutia o odstránení stavby ,,Rodinný dom súp. 

č. 305“ dňa 29.03.2017. Uvedeným dňom bolo zahájené konanie o odstránení stavby.                  

Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním nariadil stavebný úrad na 28.4.2017.                 

Na konaní boli zo strany účastníkov konania k odstráneniu stavby vznesené nasledovné 

pripomienky. 

Zo strany p. Jána Kubicu boli vznesené nasledovné pripomienky: 

1. Zabezpečiť ukončenie strechy, ktorá je v súčasnosti spoločná, zafalcovaním                         

Ukončiť spoločnú zadnú rýnsu – odkvapový žľab, s dohodu vlastníka rod. domu s.č.  305, 

že zvod a dažďová voda bude odvedená na pozemky vlastníka rodinného domu s.č. 305. 

2. Pri búracích prácach zabezpečiť odborný dozor, aby vykonal a dohliadol na stabilitu rod. 

domu s.č. 306, a aby nedošlo k narušeniu statiky spomínaného rodinného domu č.s. 306. 

3. Všetky náklady znáša žiadateľ odstránenia stavby.  

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených v konaní: 

Stavebný úrad posúdil námietky, ktoré akceptoval a sú predmetom podmienok rozhodnutia 

o odstránení stavby. 

 

 

Poučenie 
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní platnom znení proti tomuto 

rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na 

Obec Zborov nad Bystricou. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 
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Doručuje sa účastníkom konania: 

1. Anna Kovalová, Zborov nad Bystricou 666, 023 03 Zborov nad Bystricou 

2. Jaroslav Kovaľ, Zborov nad Bystricou 666, 023 03 Zborov nad Bystricou 

3. Marta Kovaľová, Zborov nad Bystricou 666, 023 03 Zborov nad Bystricou 

4. Ján Kubica, Šterusy 176, 922 03 Vrbové 

5. Zdenka Kubicová, Šterusy 176, 922 03 Vrbové 

6. Peter Kubica, Tehelná 3287/16, 926 00 Sereď 

7. Jana Kubicová, Tehelná 3287/16, 926 00 Sereď 

8. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 

 

 

 

Ostatným účastníkom konania par. č. EKN 3904 sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením                                

§ 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia                                       

po dobu 15 dní  na úradnej tabuli Obecného úradu v Zborove nad Bystricou. 

 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým,                                        

posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................            ZVESENÉ DŇA: .......................................... 

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

    PaedDr. Juraj  H L A V A T Ý 

                                                                                                         starosta obce 
 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške  20 EUR bol uhradený. 

Vybavuje:   Čavajda, JUDr. Valková                                       

 


