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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

Dňa 11. 08. 2020 podal Stavebník: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., bytom Krakovská 8, 

Košice a Ing. Arpád Csicsai, bytom Veľký Forrád 888/3, 930 25 Vrakúň, podal dňa 11. 08. 2020 na 

tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu nedokončenej stavby „Prístavba rodinného domu so 

vznikom bytovej jednotky“. Stavba bola povolená rozhodnutím obce Brutovce pod č.j. SOÚ 

848/2301/11-1/Má zo dňa 01. 02. 2011 na pozemku parcela č. C KN 141 v katastrálnom území Brutovce 

(dom súp. č. 9). Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 02. 2011.   

Obec Brutovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 140 zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) 

prerokoval v súlade s § 68 ods. 2 stavebného zákona žiadosť stavebníka v rozsahu, v akom sa zmena 

dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako aj záujmov 

chránených dotknutými orgánmi verejnej správy a rozhodol takto: 

   

Zmena nedokončenej stavby „Prístavba rodinného domu so vznikom bytovej jednotky“ na 

pozemku parcela č. C KN 141 v katastrálnom území Brutovce (dom súp. č. 9) sa podľa § 68 ods. 1 

stavebného zákona      

p o v o ľ u j e    
 

pre stavebníka: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., bytom Krakovská 8, Košice a Ing. Arpád Csicsai, 

bytom Veľký Forrád 888/3, 930 25 Vrakúň, v tomto rozsahu:      

 

1. Mení sa spôsob užívania stavby z rodinného domu na dom na individuálnu rekreáciu – rekreačný 

dom.    

 

2. Popis zmeny stavby, technické údaje:    

 Zmena stavby pred dokončením sa okrem zmeny účelu užívania týka zmeny stavebných úprav, 

dispozičného riešenia vnútorných priestorov, zmeny zodpovedného projektanta a stavebného dozoru pre 

dokončenie stavby.  

 Účel využitia pivničných priestorov zostane zachovaný. Priestory prízemia budú: zádverie, 

chodba so schodiskom do podkrovia, obývacia izba s kuchyňou, izba, kúpeľňa s WC, WC + technická 

miestnosť. Priestory podkrovia: chodba so schodiskom z prízemia, 2 izby.  

 Obvodové a vnútorné zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z keramických pálených tvárnic, 

priečkové murivá plynosilikátové. Strop nad prízemím zostane pôvodný drevený trámový, taktiež 

zastrešenie objektu. Zateplený podstrešný priestor bude opatrený drveným záklopom. Obvodové steny 

budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny hr. 200 mm. Výplne 

okenných a vonkajších dverných otvorov budú drevené s izolačným trojsklom. Súčasťou zmeny stavby je 

aj dláždená nekrytá exteriérová terasa.   
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 Stavba bude vykurovaná teplovodným podlahovým vykurovaním, zdrojom tepla bude elektrický 

kotol. Vodovodná prípojka stavby s vodomernou šachtou bude napojená na verejný vodovodný rad. 

Odkanalizovanie objektu a jeho napojenie na odber elektrickej energie sa nezmenia.    

 

Zastavaná plocha:      203,86 m2   

Úžitková plocha:      181,58 m2    

Obytná plocha:      72,73 m2    

Obstavaný priestor:     471,82 m3   

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

Pozemok parcela č. C KN 141 v k.ú. Brutovce je evidovaný podľa katastra nehnuteľností, LV č. 

167, ako zastavaná plocha a nádvorie.    

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky: 

  
1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa overenej dokumentácie v konaní o tejto zmene, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Akékoľvek iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

2. Zodpovedný projektant zmeny stavby: Ing. arch. Jakub Antolík, Jána Švermu 2624/8, Bardejov.  

3. Stavebný dozor bude vykonávať: Ján Molčan, ev.č. 05039*10-31*, Jablonov 249, ktorý si bude 

plniť povinnosti podľa ustanovenia § 46 b) stavebného zákona. 

4. Lehota na dokončenie celej stavby vrátane povolenej zmeny sa určuje do 30. 06. 2022.   

5. Na uskutočnenie stavby môžu byť použité iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky 

uvádzania výrobkov na domáci trh podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.   

6. Po ukončení stavby pred začatím jej užívania je stavebník povinný v zmysle § 76 stavebného 

zákona podať stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa 

ustanovenia § 79 stavebného zákona stavebník predloží doklady v zmysle ustanovení § 17 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z.  

7. Do doby podania návrhu na kolaudáciu stavebník upraví okolie stavby a odstráni skládky 

zvyškov stavebných materiálov. 

8. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží SK vyhlásenia o parametroch príp. SK 

certifikáty na stavebné výrobky, ktoré boli pevne zabudované v stavbe v súlade so zákonom č. 133/2013 

Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

9. Odvádzanie dažďových vôd zo strechy stavby je potrebné zabezpečiť do dažďovej kanalizácie, 

trativodu, resp. do vsakovacieho systému na pozemku stavebníka.   

10.  Ostatné podmienky na uskutočnenie stavby uvedené v rozhodnutí obce Brutovce pod č.j. SOÚ 

848/2301/11-1/Má zo dňa 01. 02. 2011, nedotknuté toto zmenou, zostávajú v platnosti. 

K zmene stavby pred jej dokončením sa vyjadrili: 

-Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Zmluva č. 92633215 o dodávke vody z verejného 

vodovodu.    

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V priebehu konania o zmene nedokončenej stavby neboli zo strany jeho účastníkov uplatnené 

námietky.   

 

 Zmena stavby nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie zmeny stavby nenadobudne právoplatnosť 

podľa § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny 

poriadok).  Povolenie zmeny stráca platnosť, ak zmena stavby nebude začatá počas platnosti pôvodného 

stavebného povolenia.    

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 11. 08. 2020 podal Stavebník: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., bytom Krakovská 8, 

Košice a Ing. Arpád Csicsai, bytom Veľký Forrád 888/3, 930 25 Vrakúň, podal dňa 11. 08. 2020 na 
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tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu nedokončenej stavby „Prístavba rodinného domu so vznikom 

bytovej jednotky“. Stavba bola povolená rozhodnutím obce Brutovce pod č.j. SOÚ 848/2301/11-1/Má zo 

dňa 01. 02. 2011 na pozemku parcela č. C KN 141 v katastrálnom území Brutovce (dom súp. č. 9). 

Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 02. 2011. Dňom podania žiadosti bolo začaté 

konanie o zmene stavby pred jej dokončením.   

Stavebný úrad oznámil začatie konania o zmene stavby jeho účastníkom v súlade s § 61 ods. 4 

stavebného zákona a ustanovením § 26 správneho poriadku verejnou vyhláškou zo dňa 31. 08. 2020 

a dotknutým orgánom jednotlivo oznámením zo dňa 31. 08. 2020. Ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 16. 09. 2020.     

Stavebný úrad v konaní preskúmal predloženú žiadosť o povolenie zmeny stavby pred 

dokončením ako aj priloženú dokumentáciu z hľadísk uvedených v § 37 a § 62  stavebného zákona 

a zistil, že povolením zmeny stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zo strany jeho 

účastníkov uplatnené námietky.  

Dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, určené 

stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré 

by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia.   

P o u č e n i e 
 

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo 

dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na obci Brutovce, so sídlom Brutovce 95, 053 73 Brutovce. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti a za predpokladu 

vyčerpania riadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku.   

  

Správny poplatok za povolenie zmeny stavby bol zaplatený v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 50,00 € prevodom na účet obce pri 

podaní žiadosti.    

  

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 69 stavebného zákona 

a ustanovenia § 26 správneho poriadku. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce Brutovce a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.       
 

 

 

 

   Mária  P e t r e k o v á 

                        starostka obce 

 

 

 

 

Príloha pre stavebníka:  1 x overená projektová dokumentácia zmeny stavby    

 

 

 

 

 

 

 

        30. 10. 2020       16. 11. 2020  

Vyvesené dňa ..........................................   Zvesené dňa ....................................... 

              


