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Bohdanovce

íslo: 758/2020-Bo Bohdanovce, dňa 0|,02.202l

STAVEBNE POVOLENIE
Verejná vyhláška

obec Bohdanovce, ako príslušný stavebný úrad podťa ust. § 117 ods,l zákonač,5011976

Zb. o izemnom plánovaní a siavebnom poriaú (stavóbný.zákon) v znení neskorších predpisov

ř;;k;;"i ziadosť ,tun.unitou podl,a §,y, ez a 63 stavebného zákona v spojenom územnom

astavebnom to"uni, 
"ortiuán 

stanovisru uplatnené dotknutými 9rgánTj lfT:.i správy, .a99

posúdení a vyhodnúnip.ipo.i"nok a vyjadrení účastníkov kónania podl,a §§ 39, 39a ods,4,66

stavebného zákona

v spoj enom o:"I::: ̂
ItÍ.O""* 

konaní

stavbu ,,R.odinný dom" v členení So 01 _ Rodinný dom na pozemku parcely KN_c é,442,

katastrálne územie Bohdanovce la účely bývania SO 02 - samostatne stojaca garáŽ rn

;;;;k parcely KN_C é.442, katastrálne územie Bohdanovce na účely parkovania

i6a,"zry o*rrrcňo automobilu a So 03 _ Spevnené plochy a chodníky pre stavebníka: Ján

Takáč, ňar. F, Vojvodskátz,p4g 01 Košice.

Rodinný dom o jednej bytovej jednotke bude nepodpivniěený ptízemný so sedlovou strechou

s nasledovnou dispozíciou :- 

iirri* _ cnoďua, spálňa, detskáizba,kúpeťňa, WC, technická miestnosť, obývaciaizba,

zímná záhr ada, obý v acia izba

o celkovej zastavanejploche 152,45Ň (vrátane terasy ,.21,45Ň ), úžitkovej ploche 100,40

;r, ;úyŇ pro.rr. áí"si--r, poaru prědložene3 a tunajším úradom overenej Projektovej

dokumentácie.

Samostatne stojaca gaíáů osadená na parcele 442 bude nepodpivn:|"li, zastrešená sedlovou

,útoo uez po3aořeno priestoru oÓekovej zastavanej ploche 43,56m2, úžitkovej Ploche

36,00m2

Spevnené plochy achodníky ocelkovej zastavanej__ploche 98,72íť budú realizované na

p*..r. e. +qz, Řatastrálne izemie Bohóanovce podl'a projektu vypracovanom oPrávneným

p.;.tt*tom Ing. Mariánom Vojtekom v l0l2020,

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavieb sa určujťl nasledovné podmienlgt:

1. Stavby budú uskutoěnené podl'a dokumentácie vypracovanej opnívneným Projektantom

v I0l2020 ou"."n"; v stavebnom konaní, ktorá je súěasťou tohto rozhodnutia. PríPadné zmenY

nemóžu byť ztealízované bez predchádzajúceho povolenia stavebného Úradu.

2. Stavba rodinného domu a garáňe sa osadí na parcele é. 442, katastrálne Územie Bohdanovce

presne podlb zakreslenia u Šitua.ii osadenia nypru.ouun ej v I0l2020, ktorá je súČasťou overenej

projektovej dokumentácie a to:

odstupy navrhovaného rodinného domu od susedných pozemkov a stavieb

od právnej hranice parcely ó.44I - 16,65m

od právnej hranice parcely é.444l| , 2,91m
od právnej hranice parcely é.43912 , 9,I2m
od právnej hranice parcely é.433/I - 13,83 m

od iodinného domu na parcele é.43913 , I2,62m



odstupy navrhovanej samostatne stolacej gard! o^d susedných pozemkov

odirávnej hranice parcely é,44I 32,88m

od pravnej hranice parcely é.444l! - 14,53m

od právnej hranice parcely é,432l? - 2,00m

od pravnej hranice parcely ě,433lI - 5,00 m

Výška hrebeňa sedlovej sfiechy rodinného domu bude na kóte + 5,31m od úrovne podlahy LNP,

itorá je na kóte t 0,ó0 mo úroveň upraveného terénu bude na kóte _ 0,300m,

Stavba rodinného domu bude odvodnená výluěne na vlastqý pozemok tak, aby nespósobovala

poJ.aani. susedných nehnutelhostí vrátane pozomkov,

3. Prístup k stavebnému pozemku je zabezpeéený zo štátnej cesty cez parcelu é, 43612, 436ll

a433lI
4. povolbvaná stavba rodinného domu sa napojí na.verejnir elektrickú sieť novozriadenou NN el.

prípojkou, nouo".iuo.noo vodovodnou' prípojkorr_ na verejný vodovod, novozriadenou

kanalizaěno" p.íó;jŇ- na verejnú tunuii"a.iu. bripojrv budú reaúzované nazák|ade oznámenia

k ohláseniu drobnej stavby vydáného obcou Bohdanovce č. 455/2020_8o a 456/2020_8o zo dňa

15.06.2020. Pri realizácií prípojok je nutné vplnom rozsahu rešpektovať adodržiavať

podmienky správcov inžinierskych sieti,

Vzhťadom na zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dósledku umiestnenia stavby

stavebník zabezpeěí jej ochranu bleskozvodom,

Počas výstavby je nutné dodržiavať predpisy rýkajrlce. sa. bezpečnosti práce, technickýoh

zariadeiiu osob na stavbe, viesť stavébný denník v zjednodušenej forme,

stavba bude realizovaná svojpomocne. odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude

vykonávať odborne sporouiú osoba..Ing. JanďRysk9vá ( Ev. č. 06231*11* ), ktorá je

odborne spósobilá #;rňá"anie činňosti stavebného dozoru a bude zodpovedná za

uskutočnenie stavby podl,a overenej projektovej dokumentácie.

projektant vypracovaného projektu ťavby zodpovedá zajeho realizovatel,nosť, konštrukčné

riešenie stavby a statickú bezpečnosť stavby,

Nakoťko technické riešenie stavby je navrhnuté bez inžiniersko _ geologického prieskumu

izemia ( hydrógiologické posúdenie podložia), je potrebné p_o rca|izácii

;ýk;Ň prizvať osobu odborne .pórobřhn na posúdenie vYkopu (pr9je\talt geológ) a zistiť

skutočné základové po...y. Skuiočnú únosnósť zeminy porovnať s hodnotou únosnosti,

ňrtil p.i ,tuti"tá. výpočte. Jeho závery a odporúéania zapracovať do realizačného

projektu stavby, n p.ipua. potreby určiť nóvé rozmery a híbku založenia základových

ionstrukcii oso-bou Óaub*. spósobilou v oblasti statiky stavieb.

Pri stavebných prácach je bezpodmienečne nutné dodržiavať podmi9$v uvedené v statickom

posúdení nyp.u.ouuno* tng. Roman Kucko (1649* 13 ) " 
IIt2020, v prípade akejkoltek

poruchy v nósných konštrukciách je nutné primať statika,

, vzhl,adom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej 
_ 
polohy stavby

prauni.tou alebo fyzickou o.óbou 11 to oprávnenou, zodpovedá za sú|ad priestorovej

7.

8.

9.

10.

11.

'poronv s dokumenúciou stavebník / § 75a,odst.2 stavebného,zákonal.

12. ffi;ň; ř e";il;ý dbať na to, u6y urnrc.tn9nít .u uskutočnením stavby nedošlo ku
1 ,-11-1 ! Yr_^ l_, _^ ^.,^^,l_.',^l^

spOroU.niu ŮtOa nu ,u."anY.r,r netrnuternostiach, |dpldn:.],:*)é 1!:9,:x.*:1T:l
ř.ffi;;ffi.,ňň nňynorn výstavby je stavebník povinňY odstrániť na vlastné nákladY do 30

dní.

13. poěas výstavby dodržať požiadavky aodporučania uvedené vtechnickej spláy9-- 
protipožiarneho-zabezpečenia stavby, ktoru vypracoval špecialista PO Ing. Ján Plavecki (

ieg.číslo 78t20I6BČo ) v I0l2020.



14.vprípaderea|izácieterénnyohirplav,ktorýmiby.§avýznamnezmenilvzhÍadprostredia
alebo odtokové pomery, je stavebník p""iiřy, 

""pred 
poáadať o vydanie povolenia príslušný

stavebný ťrrad.

15. Pri výstavbe musia byť dodržané. príslušné ustanovenia vyhlášky.Mzt gT é, 53212002 Z,z"

ktorou sa ustanovJj,i,ioáiounorti o useói"cnýcn technických požiadavkách.na výstavbu a o

všeobecných techniókych poziuounřáctr na stavby 
-užiiané 

osobami s obmedzenou

schopnosťou pohybu a orientácie 
"r." 

.í oi,li"ine teoúicte nonny, pri výstavbe musia byť

použité ten ,nojnl .iun.tne výr9bký v-sťrlade s ustanoveniami zákona é.90lL998 Z,z, o

ituuJnY.r, výrobkoch v znenineskorších predpisov,

16. stavebný materiál móže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka,

V prípade nu,noriin.Ň na susednýp"".i""t.i. potrebné si vyžiadať súhlas jeho vlastníka,

17. Stavebník je povinný písomn e oznámiť stavebnému úradu tj, obci Bohdanovce začalie
- 

.ŇUy l5 
"OO,bast.2, píim. "h" stavebnéhozákonal,

18. V prípade archeologického ̂ ná|_ezu 
na stavenisku je stavebník povinný zastaviť stavebné

'- 
p.á;;; ot u.it náleZ nalkajsky pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice,

19. Dotknutou lokalitou prechádzajúvzdušné vedenia v správe VSD, a.s., na ochranu ktorého je

v zmysle zék. é.25lii0!2 Z.z.'zriua"ne ochranné pa9,n9 (10 m po oboch stranách vedenia vo

vodorovnej nzoiur"nŇi meranej torÁ ,,u uedenie krajněho vódieu pre vodiče bez izolácie,

pre vodiče ,o 
"anua.rou 

izolďcio" 4 ;, pre závesn-é káblové vedenia 1 m). V PríPade

zemných pra. n úii"tosti vzdušnéto u.Jániu je potrebné dbať na to, aby nebola porušená

stabilita podperných bodov atal<tiei aby n.uoiu porušená uzemňovacia sústava elektrického

vedenia.

20. stavebník pred začatím stavebných pníc zýz9e!1 vytýčenie všetkých existujúcich

podzemnýcn váaeni u ich správ."'; : Ý miestach UrtZeniá iesp. stretu a sťrbehu s inými

sieťamijenutnévykonávaťoput*..enyvýk9q..Prirealizáciidodržaťhorizontálne
a vertikálne oariupy inzinierstycír sieti stanovené príslušnými sTN,

21. Počas realizácie stavby je stavebník povinný _op]n9- rozsahu rešpektovat, a dodržat,

podmienky jeJnotlivýóť správcov inžinierskýctr iieti a to najmá: Slovak Telekom, a,§, a

VSD, a.s., a SPP a.s.

22. privykonávaní stavebných prác je potrebné zabezpeéiť dodrŽiavanie zásad vŠeobecnej ochranY

prírody akrajiny, dbať na.to, aby nedošlo kúniÉu ropných látok zmeohanizmov dookolitej

prírodý, uuy ň.ďosto k zneěisteniu povrchových a podzemných vód.

23. stavebný odpad z výstavby rodinného domu v zmysle platných predpisov na úseku odpadového

hospodárstva nie je drobný stavebný odpd. N{klady na ěinnosti nakladania s ním (odvoz,

zneškodnenie; nie"sú zahrnuté oo mÍ.sióo poplatku-za komunálnY odPad a drobný stavebný

odpad u uni nuúz.nie s ním nie je v režime^ zberu komunálnych odpadov, Uvedené činnosti

a s nimi spojené náklady hradí v 
".tonl 

.o"rut u stavebník. Nepotrebny stavebný odpad je možné

odvážať na iiadentr sttaam odpadov po dohode s jej správcom,

24. podl,a § 13 písm. a/, bl zákonao oJpadoch p 3{Tuj, uložiť alebo ponechať odpad na inom

mieste, ako na mieste na to urěeno., 
"toOnotiť 

alebďzneškodniť odPad inak, ako v súlade so

zákonom o odpadoch.

25.Držiteí odpadu je povinný podl'a § 14 ods.l písm,,e/ zákona oodpadoch odovzdať odpad len

osobe oprávn.nJinluřruJuř , oapuoripoaiú toňto ákona a dodržiavať ustanovenia § 40c zákona

o odpadoch.

26. stavenisko je potrebné zabezpeéiť proti vstupu tretím osobám a stavbu na viditelhom mieste

oznaéiť štítkom " §tavba povolená'|,

27 . Stavbabude ukončená najneskór do 3 1,12,2023,

28. po ukoněení výstavby je stavebník povinný požiadať $aYebný 
Úra{ o kolaudáciu stavbY' Priěom

návrh má 
"urárr"uuř 

leometrický bran ná porealizačné zameranie stavbY Podlb PredPisov o

katastri nehnutelhosti , doklad o Úl.ni priestorovej polohy stavby, rcvizne sPrávY a ostatné



náležitosti podta § 17,18 vyhlášky ě.45312000 Z,z.., predložiť doklad o napojení rodinného

domu na inžinierske siete,

29. prikolaudaěnom konaní je potrebné preukánať spósob naloženia s odpadom vzniklým v etape

výstavby preotoáim ratmr 
"u "n"s[oJn""i. 

resp. využitie vzniknuqých odpadov na stavebný

úrad, doklad o napojení rodinného d"n," ;; siete, eneigetický certifikát budovy podlb zákona é,

55512005 z.r. ol"ii"r]ú,"t".; t orpodárnosti budov u o 
"món" 

a doplnení niektorých zákonov

vypracovaný odborne spósobilou osobou ,

konštatuje s&, že v rámci konania rlěastníci konania nepodali žiaďne námietky ani

pripomierrky proti realizácii predmetnej stavby,

Stavebné pouoi.ni.- stráca platnosř, ak sa so stavbou nezaéa|o do dvoch rokov

odo dňa nadobudnutiu pranoptutnosti toňio roáiodnutia / § 67,odst.2 stavebného zákona l.

Stavba ,r.r*i. 'uvr zaéitÁ , pokiať stávebné povolenie nenadobudne

právoplatnosť / § 5i zákona t,, lvpa zu. o spravnom konaní v platnom mení l,

podťa § 70 stavebného zákona je stavebné povoleniď závázné aj pre právnych

nástupcov účastníkov konania. 
odóvodnenie

Dňa 23.tI.2020 podal: Ján Takáč, Vojvodská t2, 040 01 Košice, v zast,: Ing, Peter Lukáč,

Jarná 19,040 0l Košice žiadosť o stavebné povolenie v spojenom {1:*lo, a stavebnom

konaní na stavbu: ,iimiu io* o garóž"na pozimku parcely KŇ_C ě,442, _katastrálne 
územie

Bohdanovce. Nakolrko ú8astník konania l,aoistav Brunacicý zomre! 1j_e_|o_aedičia 
nie sú

stavebnému úradu známi, stavebný úrad vzmysle.§ 26_zákona č,7111961 zb, osprávnom

konaní ( správny poriudor.í v znení noviel oznámil začátie konania verejnou vyhláškou,

Pozemok,naktorommábyťrealizovanástavbarodinnéhodomu,jevovýluěnomvlastníctve
navrhovatelky poarn qlpiru 

" 
tirto utustnícwa ě.1288 a je evidovaný ako zastavaná plocha o výmere

804m2 umieúéný mimo zastavaného územia obce,

K žiadosti bola dolJena p.oj"rtova oor.omenúcia v poŽadovanom rozsahu a potrebné vyjadrenia

dotknu!ých orgánov J 1íguiira"ii v súlade . u.tuoou"niami stavebného zákona a sťrvisiacich

predpisov.
Nakolko predložený návrh pojednáva jednoduchú stavbu a podmienky umiestnenia stavby sú

vzhl,adom na pomery v írzemí jednornuenq ffiší stavebný úrad spójil podl,a § 39a ods, 4 stavebného

zákonakonanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, 
._

obec Bohdunou.. po próskúmuni póo*iu oznámila. dňa 26J12020 verejnou vYhláŠkou

v zmysle § 26 zákona t,. ní:riei zt. o ,p.ai** konaní ( správny poriadok ) v znení noviel zaéatie

spojeného územného a_stavebného tonunia účastníkom konania adotknudm orgánom Štátnej sPrávY

a nakolko predložená žiadosť a.i s pritotrami obsahovala dostatoěný podklad pre posirdenie

navrhovanej stavby a stavebnému Úradu boli znétme pomery staveniska, upustil od Ústneho

pojednávania a miestneho zisťovania. Na uplatnenie prípádných námietok a pripomienok stavebný

úrad stanovil úěastníkom konania a dotxn-uúm *gá*io'šlátTj správy leholu 7 pracovných dní odo

dňa obdržania oznárneni a o zaěatit on*iu. Ý"rejná vyhláška bólavyvesená dřla27;I|,2020 a zvesená

día |2.12.2020. V rámci oznámenia o konaní 
"o 

strany Úěastníkov konania ani dotknutých orgánov

šá;r;prrry neboli uplatnené $mietky.a pripomienky k navrhovanoj stavbe,

Stavebný úrad v zjednodušeno* tónuini preskrimal predloženú žiadosť o stavebné Povolenie z

hl,adísk uvedených v ustJnoveniach § 37, § 62siavebného Ž6kona,v ustanoveniach §§ 3,8,9 vYhláŠkY

é.453l2000z.z. r<toiou sa vykonávajň nióktoré ustanovenia stavebného zákona,ustanoveniach vyhl, Č,

53212002 Z.z., ktorov sa ustanovujú poJrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na

výstavbu u o us.ouĚ;.rh technicťýď' požiadavklch .na. 
stavbý užívané osobami s obmedzenou

schopnosťou ponŇu árientácie a posua'n 
.aj 

vrjldrenia účastnikov konania a dotknutých orgánov

štátnej správy a otganizácií. Dokumenáciá,t uuy .píru všeobecné technické požiadavky na

qýstavbu a príslušné technické nonny,
ou". noňáu"Ň.e v priebehu konania nezistila dóvody, ktoré by bránili Povoleniu :tTbr,

úěastníci konania na.i"tty nepodali, vyjadrenia dotknutý9h orgánov Št{tn:j sqrávY a organizácií nie

sú zápomé uni próii"rroáne i i"r, p.ipo.ienky boli zahrnutě do podmienok tohto roáodnutia,



umiestnením a uskutoěnoním stavby rodinného domu nie sú ohrozené verejné záujmy ani

neprimerane obmedzen{eiot.or"ne 9ia"lu prav9rn .h'.fu:ni z1ujmy úěastníkov konania,

Na základe ,vssi" 
"""a""eiro 

skutfoveho stavu bolo pótrebné rozhodnúť tak, ako je to

uvedené vo qýrokovej ěasti tohto rozhodnutia,

Správny poprÁř n-"Á}rr. p9L 69 |ir.. .l 
",a::1_1Pglf0 

písm.d/ ods.1 a ods.4 sadzobníka

správnych poplatt<ov]t;§ii,;.i'9rr,eury 
'rákonué.l45l9b5 Z,z, o správnych poplatkoch,v zneni

neskorších právnych predpisov bol zaplaiený vo výške 50,_ € + 30,_ € + 30,_ € do pokladne obce,

@,,otitomutorozhodnutiumožnopodťa§54zákonaě.7Ill967Zb.osprávnomkonaní

v znenineskorších predpisov podať oouoránĚna'obec Bohdanovce v lehote do 15 dní odo dňa

jeho doručenia.
Toto rozhodnutieje preskúmateťné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov,

Doručuie sl formou vereinei whltíškv:,

ffi Vojvodská 12, 0400l Košice

2 Ing.Peter Lukáč, Jarná 19,040 0l Košice

3 účastníci konania_ obciam, známym účastnikom konania a ostatným neznámym organizáciám alebo obČanom,

ktor,ých vlastnicke alebo inJ prauu ť por.*to^ ái.uo ,tauuan. mozu byť vydanym siavebným rozhodnutím priamo

dotknuté

Na vedomie:

l. Okresný úrad Košice okolie, odb, SoŽP, Hroncova 13,040 01 Košice

2. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44lB, 825 l lBratislava

3. VSD a.s. Košice, Mlynská 31,042 9l Košice

4. Ing. Peter Lukáč, Jarná 19,040 01 Košice

+ overená projektová dokumentácia
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