
obec Malý Slavkov
Stave úľad, Gerlachovská 52,060 01 Malý Slavkov

č.j 4006t2021-Gk v Kežmarku' dňa 23.08.202l

,STAVEBNE POVOLENIE

Dňa 19.05.2021 podala ____- ^'ľembáčová, rod. ' nar. ,, byom ' á 1634/13,
Kežmarok, na obec Malý Slávkov ako pľíslušný stavebný urad, žiadosť o vydanie stavebného povolenta na stavbu:
,,Samostatne stojaci rodinný dom", na pozemku parc'č. KN-C 634120, k.ú. Malý Slavkov.

obec Malý Slavkov ako pľíslušný stavebný urad podľa $ l 17 zákona č. 5011976 Zb. o ízemnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v mení zmien a doplnkov, prerokovala žiadosť stavebníkov podľa $ 39a ods. 4
stavebného zákona vúzemnom konaní oumiestnenĺ stavby spojenom so stavebným konaním apo posúdení
apreskumaní žiadosti ostavebné povolenie podľa $ 3'I,s 62 a $ 63 stavebného zákona vsúlade s E 66 odi. t, z,:
stavebného zákona a podľa $ l0 vyhlášky Ministeľstva životného prostredia Slovenskej ľepubliky č.453/2000 Z.z.,
ktorousavykonávajúniektoréustanovenia stavebného zákona,podľa $46 zák.č.7111967 Zb. osprávnomkonaní:

povol'uje
stavbu:

,,Samostatne stojaci rodinný dom", na pozemku parc.č. KN-c 634120, k.ú. Malý Slavkov,

pre stavebníka:
" Trembáčová, ľod. í- ', nar. bytom 634/t3'Kežmaľok

Projekt rieši qýstavbu ľodinného domu pre stavebníka, situovanom v extraviláne obce Malý Slavkov okes
Kežmarok. Je napojený na miestnu komunikáciu' Dom je navľhnuý v extraviláne katastrálneho územia Malý Slavkov
konkrétne v strede Popradskej kotliny, približne 3 km severozápadne od mesta KeŽmarok. Pozemok je situovaný na
seveľnej strane od intravilánu územia Malý Slavkov. Predmetný RD je navrhnu!ý na parcel e č. 634/20, ktorej vstup na
pozemok je prevaäte zo severnej časti. Hlavná uličná fasáda domu je orientovaná na západĺil'stranu od plánovaňej cestnej
komunikácie. Dom je poňatý ako dvojpodlažný, nepodpivničený, zastľešený ploihou strechou. bom je náwhnuý
vmodemom a jednoduchom štýle a tak svojou klasickou koncepciou nebude narúšať okolie plánovanýcĹ
(budúcich) rodinných domov.

Rodinný dom je ľiešený ako 6 - izbovy ľodinný dom. Po vstupe do objektu je umiestnené zÁdverie. Zo zádveria
vstupujeme do centrálnej chodby' odkiaľ môžeme pokračovať do 3_izieb , ktoré majú svoje samostatné lĺúpel'ne s WC,
technickej miestnosti a schodiskom sa dostaneme na 2.NP do priestľannej dennej časti, ktoru tvorí obytná hala
s kuchyňou, 2xizbar 2x šatník, kupel'ňa s WC, WC, komoľa a terasa.
Rodinný dom sa osadí na pozemok tak aby sa vylŽil potenciál pozemku' RD je umiestneny po ľavej strane od plánovanej
príjazdovej komunikácie. Zfuoveňnatejto strane vznikne miesto na komunálny odpaďa poštovú schránku. Preá
RD je vyhľadené miesto na parkovanie + v rodinnom dome sa nachádza garáŽ' Na sevemej strane RD je orientovaný
hlavný vstup do objektu. Na pozemku nám vmikne dostatočný pľiestoľ pre oddych a rekreáciu. Vstup ňa pozemok je
zo severnej časti pozemku ako pre peších, tak aj pre automobily.

osadenie RD je navľhnuté na severnej stľane a to7,2m od uličnej čiary (garáž vystuje 6,0 m od uličnej
čiary), 2,0 m od hľanici susedovho pozemku tj. parcela č. 63412l a 5'0 m od hĺanice s pozemkom parcela č. 634119.
Detailnejšie informácie o osadení viď. ýkľes: 01, SITUÁCIA vmierke l:200. Nie je pľedpoklaď, Že cez pozemok
pľechádzajú inžinierske siete, ktoré by mali za následok kolĺziu so stavebným objeklom. Tie sa nacháäzajú na
hranici paľcely a asfaltovej komunikácie. Ich vyqýčenie je potrebné vykonať pľed začatím stavebných prac.

objekt bude pripojený na plánovanú verejnú elektriclĺu sieť. Elektľická prípojka sa navrhuje na napojenie z
novovybudovaného elektromerového rozvádzača a následne pokľačuje d,o rozvádzača ľodinného domu.-objekt
bude napojený na plánovaný verejný vodovod. odkanalizovanie objektu bude riešené napojením do žumpy (v
budúcnosti na plánovanú verejnú kanalizáciu). DaŽďové vody sa budú odvádzať vsakom na vlastnom po'ô.nku.
Vykurovanie bude ústredné - tepelným čeľpadlom' vzduch-voda, doplnené o lokálny zdľoj tepla - kľb.



Zastavaná plocha rodinného domu bude 188,0 m2, úžitková plocha bude 274,0 m2, obytná plocha bude 185,4 m.
a obostavaný pľiestor bude 1050,0 m3. Eneľgetické hodnotenie stavby. potľebné ku kolaudácii stavby musí dosiahnuť
zatriedenie A0.

Stavebníci sú povinní dodržat' tieto podmienky:
1' Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentĺĺcie odsúhlasenej v stavebnom konanĺ, akékoľvek Zmeny

nesmú sa realizovať bez súhlasu stavebného úradu. V súlade s $ 39a ods' 4 stavebného zákona stavebný úľad spojil
územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

2. Stavenisko zabezpečíť v súlade s $ 43i stavebného zákona.
3. Strechu domu opahiť zachytávačmi snehu.
4. Dažďové vody sú stavebníci povinní zviesť na svoj pozemok, pri odvedení dažďouých vôd nesmie dôjsť

k poškodeniu susedných nehnuteľností.
5. Pri stavbe dodržať príslušné noĺmy a platné predpisy, najmä ustanovenia stavebného zákona, jeho vykonávacích

vyhlášok a zákoĺa o telekomunikáciách.
6. Stavebník je povinní na viditeľnom mieste označ,iť stavbu štítkom, na ktorom bude uvedené meno stavebníka,

stavebný dozor a ktoý orgán a kedy stavbu povolil'
7. Stavebník je povinní dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nespôsobili na cudzích nehnuteľnostiach

a na majetku škodu.
8. Spôsob uskutočnenia stavby _ svojpomocne.
9. Stavbu ukončiť v lehote do konca augusta 2024.
10. V sútade s $ 75a stavebný úrad upúšťa od vyýčenia stavby oprávnenými osobami. Za siiaď priestorovej polohy

stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, pri ktorej sa upustilo od vyr'ýčenia na to opľávnenými
osobami' zodpovedajú stavebníci. Priestorové vyt'ýčenie stavby stavebník oznámi stavebnému uradu za účelom
ýkonu štátneho stavebného dohľadu.

11. Pľed realizáciou stavby zabezpeči stavebník vyt'ýčenie avyznačenie existujúcich verejných rozvodov asietí
u správcov ýchto sietí a rozvodov. Umiestnením stavby nesmie dôjsť k porušeniu ýchto rozvodov a sietí
a k zásahu do ich ochľanného pásma.

12. Predpokladaný ľozpočtový náklad stavby bude: nebol udaný.
13. Stavebník omámi začatie stavby stavebnému úradu.
14. V zmysle s 43 f stavebného zákona stavebník na uskutočnenie stavby pouŽije iba qýrobky, ktoľé sú podľa

osobitných predpisov vhodné na použitie.
15. odpady vzniknuté uýstavbou odovzdať na zhodnotenie , príp. meškodnenie len osobe oprávnenej nakladať

s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom keďŽe sa nejedná o drobný stavebný odpad je zhotoviteľ
stavby povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo meškodnenie odpadov na vlastné náklady (teda nie v rámci
poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady obci) .

16. Pri nakladaní snebezpečným odpadom (obaly znáteroqých hmôt, odpadové laky, farby apod.) dodrŽať
ustanovenia $ 40 zrĺkona o odpadoch (tj. hlavne zamedziť ich riedenie a zmiešavanie s inými odpadmi) .

17. Vzniknuý odpad ýkopovej zeminy a ornice je pôvodca odpadu povinný vyuŽiť pri vlastnej činnosti (terénne
úpravy, obsypy) a nevyužitu zeminu odovzdať na zhodnotenie ľesp. meškodnenie oprávnenej osobe .

l8. Stavebník resp. zhotoviteľ stavbyje povinný zabezpečiť staveniskoalebo vznikajúcestavebnéodpady tak'aby
nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby .

19. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o spôsobe vpŽitia alebo zhodnotenia ľesp. zrreškodnenia
vmiknuých stavebných odpadov.

20. Dokončenú stavbuje moŽné užívať len na základe právoplabrého kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným
stavebným úradom. Ku žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia navrhovateľ pripojĺ: geometrichý plán na
zameranie stavby, energetický certifikát, pľíslušné revízne správy, doklady o likvidácii odpadov, ktoré vznikali
pri stavbe, certifikáty pouŽiých materiálov.

2l. So stavbou (stavebnými prácami) moŽno započať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného
povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť v zmysle $ 67 stavebného zĺĺkona.

22. Rodinný dom bude napojený na verejnú elektrickú sieť, plánovarrý verejný vodovod (po skolaudovaní
aodovzdaní do prevádzky' odkanalizovanie objektu bude riešené napojením do žumpy (v budúcnosti na planovanú
veľejnú kanaliáciu).

23. Stavebník je povinní pľi ľealizácií stavebných pľác dodľžat'podmienky vyjadľení dotknutých orgánov
štátnej správy a správcov sieti:

o VSD. a.s. zo dňa 05.05.202l ood č.i. 622412021l:
o obec MalÝ Slavkov č. ocÚ_226l202l zo dňa 16.04.202l:

o Povolenie na ziadenie vjazdu z miestnej komunikácie na parcele 63418 na parcelu 634120 pre výstavbu
ľodinného domu.

o Povolenie je viazané nasledovnými podmienkami:
o Zriadenie vjazdu je nutné vyhotoviť tak, aby sa zabránilo narušeniu odtokoých pomeľov a zaplavovaniu

vozovky miestnej komunikácie, ľesp. zaplavovaniu susedných pozemkov.
o Zriadenĺm vjazdu nesmie dôjsť k porušeniu /poškodeniďkonštľukcie miestnej komunikácie.
o Po ukončení stavebných prác investor zabezpeči uvedenie dotknutého úseku miestnej komunikácie do



e Po ukončení stavebných prác investor zabezpečÍ uvedenie dotknutého úseku miestnej komunikácie do
pôvodného stavu pri dodržaní príslušných STN so záručnou dobou 36 mesiacov od pĺsomného odovzdania
správcovi komunikácie tj. obci Malý Slavkov.

. V priebehu realizácie vjazdu, ako aj počas jeho používania nesmie byť na vozovke a kĺajnici míestnej
komunikácie skladovaný stavebný mateľiál, stavebná suť ani zemina z v'ýkopov.

. V pľiebehu realizácie stavebných prác na uvedenej stavbe, ako aj počas uŽívania vjazdu je nutné zabezpečiť
podmienky k tomu, aby nedochádzalo k zĺrečisteniu miestnej komunikácie, ako aj pril'ahlých komunikácii.

o Ak dôjde k obmedzeniu pľemávky na miestnej komunikácii, pracovisko sa označí dopravnými značkami
vzmysle zákona NR sR č.315/1996 Z.z. opremálvke na pozemných komunikáciách vznení neskorších
predpisov. Návrh dočasného dopravného mačenia musí bý odsúhlasený okĺesným dopravným inšpektorátom
v KeŽmarku, určenie dočasného dopravného značenia na miestnu komunikáciu vydá tunajší obecný úrad na
zitk|ade Vašej žiadosti.

o Podtatľanská vodáľenská pľevádzková spoločnosť. a.s. Pooľad zo dňa 22.04.2021 pod č.i. 8126/2021.
8540/20212
o S realizáciou stavby ,,Rodinný dom - novostavba, pare. č. 634120 v k. ú. Malý Slavkov'' podľa predloženej

dokumentácie súhlasíme pri dodržaní podmienok:
o montáŽ vodomeru a bod napojenia na verejnom vodovode budú realizovať pracovníci PVPS' a.s. Poprad po

podpísaní zrnluvy o odbere vody a odkanalizovaní odpadových vôd, osadení vodomeľnej šachty a pľevzatí
verejného vodovodu do našej správy;

o vodomerná šachta musí bý osadená do l0 m od bodu napojenia na verejnom vodovode pri dodržaní min.
vnútomých rozmeroch šachty 0 1200/1600 mm, aíebo 1200/900/1600 mm;

o do vodomemej šachý poŽadujeme osadiť vodomer DN 20 mm Q3 = 4 m3/hod;
. opečiatkovaná situácia napojenia a kladačská schéma vodomemej zostavy bude z Vašej strany tvoriť súčasť

žiadosti o zriadenie bodu napojenia na veľejnom vodovode amontáŽ vodomeru po prevzatí verejného
vodovodu do našej správy;

o k odkanalizovaniu splaškoých odpadov'ých vôd sa nebudeme vyjadrovať, nakoľko kanalizácia nieje
prevádzkovaná našou spoločnosťou;

. ak do kolaudácie ľodinného domu nebude rodinný dom odkanalizovaný do verejnej splaškovej
kanalizácie požadujeme odvoz odpadových vôd zo žllmpy realizovať opľávnenou osobou a ku kolaudácii
stavby poädujeme doložiť zmluvu na likvidáciu a odvoz odpadoqých vôd;

o pľed začatim výkopových prác poŽadujeme vyľ,ýčenie sietí v správe PVPS, a.s.;
r vyt'ýčenie vodovodných sietí Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Pitonákom (tel. č.

052/7873 l80 volať v pracovné dni medzi 07:00 - 07:30), budú realizovaťpracovníci PVPS, a.s. Poprad;
. ak dôjde pri budovaní elektrickej, alebo plynovej prípojky k sýku s verejným vodovodom, alebo kanalizáciou

v našej správe, poŽadujeme pri ich kľiŽovaní tieto prípojky uložiť do chľaničky, dodržať kľytie podľa STN
736005 a pri sýku v súbehu dodržať ochĺanné pásmo veľejného vodovodu, alebo kanalizácie 1,5 m od
pôdorysného okľaja vedenia na obidve strany a vykopy realizovať ručne;

. toto vyjadrenie bude spoplatnené podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a veľejných
kanalizáciách, v aktuálnom znení'

24. Zoďpovedný projektant: Ing' Miroslav Mačičák, Staľý trh 487l5o, KeŽmarok, autorizovaný stavebný inžinieľ č'o.
1254*A*4-1.

25. Stavebný dozor bude vykonávať: lng. Štefan Vilga, Hviezdoslavova l8, 059 0l Spišská Belá, ev.č. 0898*lo*.
26. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:
Dňa 19.05.202l podala Ľudmila Trembáčová, rod. Gľegorová, nar. 14'04.1966, bytom Petržalská 1634113,

Kežmarok, na obec Malý Slávkov ako príslušný stavebný urad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
,,Samostatne stojaci rodinný dom", na pozemku parc.č. KN-C 634120, k.ú' Malý Slavkov.

Stavebný úrad v súlade s $ 39a pĺs. 4 stavebného zákona spojil územné konanie o umiestnení stavby so
stavebným konaním a v súlade s $ 61 ods'2 upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebný úrad
zároveň v oznámení upozornil účastníkov Že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do'l - pracovných dní odo
dňa doručenia tohto ozrámenia. Podľa $ 6l ods.3 stavebného zĺlkona stavebný urad na neskôr podané námietky
účastníkov konania nepľihliadne. Ku stavbe neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky
a pripomienky.

Stavebný úrad v rámci stavebného konania pľeskúmal Žiadosť stavebníka a predloženú dokumentáciu a zistil,
že stavba vyhovuje ustanoveniam stavebného zákona a bude v súlade s územným plánom obce Malý Slavkov. K
žiadosti stavebník predložil list vlastníctva č. 855; správny poplatok bol uhľadený v zmysle zák. č. 145/95 Z. z.
o správnych poplatkoch zaplatený na obci Malý Slavkov dňa l5.04.202l v hodnote 50'_€.

Projektová dokumentácia svojím obsahom i rozsahom spĺňa požiadavky stanovené stav. zákonom a vyhl. č.
453/2000 Z.z.. K plánovanému zámeru realizácie stavby sa kladne vy'jadrili a súhlasné stanoviská s príp.
pľipomienkami, ktoných splnenie je vyhovené podmienkami qýrokovej časti tohto stavebného povolenia vydali: VSD,



' a's' zo dňa 05.05.202I pod čj. 6224/202t/; obec Malý Slavkov č. ocĺJ-226/2O2| zo dšn |6.O4.202L;
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Popľad ,o díu 22.04.202l pod čj. 8|26/202|,8540/202l

Na zaklade vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo v,ýľoku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podlh $ 53 a nasl. zákona č. 7tllg61 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok)
v znenĺ neskorších predpisov možno podat' odvolanie na okresný úrad Prešov do 15 dní od doručenia tohtorozhodnutia pľostredníctvom obce Malý Slavkov. Rozhodnutie je io vyčeľpaní ľiadneho opľavného pľostriedku
preskúmatel'né súdom.

Toto oznámenie musí bý'v súlade s $ 26 ákon a č.71/1916 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) vyvesené
v obci po dobu 15 -tich_dní na veľejne prístupnom mieste a oznámené spôsobom v mieste-o_bvyklým. pä.l"J"ý
deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky;e aňom doľučenia.

Ladislav Oravec
starosta obce

Vyvesené aĺ^' ,3c' 0,?'
Pečiatka a podpis orgánu,

obcc }lalý Slurkĺlr'
Gcľlitchtlr skli 52 Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oľgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie vyhláškyzabezpečil vyvesenie 7aÓJ)

1'
Mirlý Slavkov

-3-

Za správnosť : Ing' AÓ.ian Gallík, č. t.052/46 85 852


