
 

OBEC  ŠEMETKOVCE, 090 03 LADOMIROVÁ 
Č.j.: 57/2021 - 275                                                                                    Svidník, 29.12.2021 
Vybavuje:  Ing. Viktória Vašková, Spoločný obecný úrad Nižný Orlík,  

poverený výkonom stavebnej správy pre obec Šemetkovce. 

 

 
DODATOČNÉ 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

 
Mgr. Lucia Želinská, Duklianska 641/1, Svidník podala dňa 18.10.2021 obci 

Šemetkovce ako príslušnému stavebnému úradu, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného 
povolenia stavby „Sklad a kurín“  na pozemkoch parc. č. C-KN 175 a 174 v katastrálnom 
území obce Šemetkovce. 

Obec Šemetkovce ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších noviel (ďalej len 
stavebný zákon), po preskúmaní žiadosti podľa §62, 63, 68 a §88 písm. a) stavebného zákona 
v  stavebnom konaní a po ústnom prejednaní žiadosti dňa 25.10.2021 na Obecnom úrade 
Šemetkovce rozhodla 

 
                                           t a k t o : 
 
Stavby „Sklad a kurín“ na pozemkoch parc. č. C-KN 175 a 174 v katastrálnom 

území obce Šemetkovce, pre Mgr. Luciu Želinskú, Duklianska 641/1, Svidník, sa podľa § 
88a, §66 stavebného zákona  a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.  

 
d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e  

 
stavby s názvom:  „Sklad a kurín“  
na pozemku: C-KN parc. č. 175 a 174 v k.ú. obce Šemetkovce 
podľa: projektovej dokumentácie zo septembra 2021 od Pavla Hanáka, 

Záhradná 35/4, Svidník  
druh stavby:  poľnohospodárska budova 
 
Popis stavby: 

Týmto stavebným povolením sa dodatočne povoľuje výstavba jednopodlažnej 
murovanej stavby kurína z debniacich tvárnic. Objekt bude prestrešený sedlovou strechou 
s použitím ľahkej plechovej krytiny.   

Objekt skladu bude murovanej konštrukcie z debniacich tvárnic. Jedná sa 
o dvojpodlažnú budovu prestrešenú sedlovou strechou s ľahkou plechovou krytinou.  Vstup 
do objektu bude prestrešený pultovou strechou.  

Dažďová voda zo striech oboch objektov bude odvádzaná pomocou dažďových 
žľabov a zvodov na vlastný pozemok. 

Rozvody el. inštalácie sa prevedú prípojkou z domového el. rozvádzača pri rodinnom 
dome súp. č. 19. 
 
Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať: Pavel Hanák, Záhradná 35/4, Svidník 
Stavebný dozor bude vykonávať: projektant stavby 
Stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy vydal : Okresný úrad Svidník, Pozemkový 
a lesný odbor č.2021/004682-002 zo dňa 26.10.2021  
 



 
 
Pre  dokončenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
- Začaté stavby skladu a kurína budú uskutočnené v súlade s overenou  projektovou  

dokumentáciou v stavebnom konaní. Prípadné zmeny v realizácii stavby sa nesmú 
uskutočňovať bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce  sa bezpečnosti práce a   
technických zariadení a dbať o ochranu  zdravia osôb na stavenisku.  

- Pri stavbe sa dodržia ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z.z.  
o všeobecných požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy. 

- Stavba sa dokončí najneskôr do 31.12.2023. Pokračovanie v stavbe oznámi stavebník  
obci Šemetkovce minimálne 3 dni vopred. 

-     Spôsob uskutočnenia stavby: svojpomocne. 
- Odborné vedenie stavby  bude vykonávať:  Pavel Hanák, Záhradná 35/4, Svidník.    
- Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby  

oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník. 
- Stavebný odpad vzniknutý realizáciou stavby bude oddelený a zlikvidovaný v súlade 

s platným VZN Obce Šemetkovce. 
- Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré 

stavebník požiada tunajší úrad v zmysle § 76 stavebného zákona 15 dní pred dokončením 
stavby. 

- Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť najmä doklady a náležitostí 
podľa §17 a §18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.. 

- Stavebník je povinný v prípade poškodenia prístupovej komunikácie pri svojej stavebnej 
činnosti uviesť predmetnú komunikáciu do pôvodného stavu.  

 
Požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného 
prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby:  

 
Počas realizácie stavby, ani počas jej užívania nesmú byť poškodzované susedné 

nehnuteľnosti, alebo akokoľvek obmedzované práva k nim. Nevyhnutný vstup na susedné 
pozemky vyvolaný realizáciou stavby je podmienený súhlasom ich vlastníkov.   
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: bez námietok. 
 

So stavbou sa smie pokračovať, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia 
podľa § 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.   
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
Mgr. Lucia Želinská, Duklianska 641/1, Svidník podala dňa 18.10.2021 obci 

Šemetkovce ako príslušnému stavebnému úradu, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného 
povolenia stavby „Sklad a kurín“  na pozemkoch parc. č. C-KN 175 a 174 v katastrálnom 
území obce Šemetkovce. 

Obec Šemetkovce, ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa §61 stavebného zákona 
dňa 29.10.2021 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom štátnej správy. Predložená žiadosť bola stavebným úradom preskúmaná 
z hľadísk uvedených v §88a stavebného zákona a prejednaná s účastníkmi konania dňa 
30.11.2021, z čoho bol spísaný záznam. Z preskúmaného stavu o povolení stavby bolo 
zistené, že stavba rodinného domu bola začatá, avšak dodatočným povolením stavby nie sú 
ohrozené ani neprimerane obmedzené záujmy spoločnosti, ani práva a právom chránené 
záujmy účastníkov konania.  



 
Investor stavby predložil doklady o vlastníctve k uvedenej nehnuteľnosti, projektovú 

dokumentáciu, list vlastníctva, stanovisko OÚ SK – PLO č. 2021/004682-002 zo dňa 
26.10.2021 a prehlásenie stavebného dozora.   

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené § 47 stavebného zákona, §9 vyhl. č. 
453/2000 Z.z. a vyhl. č. 532/2002 Z.z. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

Námietky ani pripomienky účastníkov stavebného konania neboli vznesené. Na 
základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako to je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

P o uč e n ie  
 

  Podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním  obci Šemetkovce. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 Ján Marchevský 
         starosta obce Šemetkovce 

 

 

 

Doručuje sa : 

1. Mgr. Lucia Želinská, Duklianska 641/1, Svidník  
2. Pavel Hanák, Záhradná 35/4, Svidník 089 01– projektant 
3. Obec Šemetkovce, 090 03 Ladomirová – starosta obce 
4. Jana Gajdošová, Šemetkovce 28, 090 03 – sused 

 
Ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky 
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa  ust. § 61 ods. 4  stavebného 
zákona. Rozhodnutie sa v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom konania 
verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce  po dobu 15 dní 
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené dňa:       Zvesené dňa:  


