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OBEC POPROČ, zastúpená starostkou obce

/ / w

VEREJNÄ VYHLÁSKA

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Poproči,
OCU-E-441/2021 Ing. Berníková/0911219020 4. 10. 2021

Vec : Jaroslav Jasaň a manž., Mieru 149, Poproč
- žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

r

STAVEBNÉ POVOLENIE

?F^i i^L7ot^íLK)^?1 iLnr^i^^oli^!!^?<b^t?ľlK??^.' 9i?ii?ľ°iY^l?' ^?,. s?^m^cne^y
zastupca stavebníkovJaroslavaJasanaa manz Janky, oboch bytom1 Mieru '149, Poproc,
ŕ^Ä "Ä'Ä-S.;^ Ä.nS=ÄS
v predmetnej veci.

Obec Poproč, ako príslušný stavebný úrad podfa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
 IS?ľ?^^^^^^^J!?*rLa?^^-f^eí?Ln^-^?,íí?!l_?r^d?lso.y/st?ye?ny?^n^^
žiadosť stavebníkov v tomto konaní a po preskúmaní žiadosti v súlade s § 37, §§ 62 a 63
stavebného zákona rozhodol takto :

Stavba dvojpodlažného rodinného domu bez podpivničenia s obytným podkrovím s max.
vyškou^hrebena sedlovej strešnej konštnjkcie +6'95 m ° cRlkoveJ _zslRtavaneJ Ploche
63,45 m2, úžitkovej ploche 93,50 m2a obytnej ploche 56,06 m2, pozostávajúca z:

* ^u^Í)ňTÍZ^S'etechnic^urSi^fi?^trie/' komofal Rchodisk0' obyvacia hala, kuchyňa,kúpeľňa + WC. technická miestnost
2. NP /obytné podkrovie/ - chodba, 3 izby, kúpeFňa + WC.

S IK^/SIr^7fič7^0,^l^l^?^^^t^ľ.zL^?.ro^^-.,-po.dr^-^ _39',_39^/,.aÄ ?6 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku v znení neskorších pŕedpisov

povo ľuj e.

Na umiestnenie a uskutočňovanie horeuvedenej stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Navrhovaná stavba rodinného domu bude umiestnená na dotknutých pozemkoch
vo vzdialenostiach:

- od hranice pozemku parc. č. 1801 /reg. "E" parc. č. 1027/100, - 2,0 m
- od hranice pozemku parc. č. 1816 - min. 4,33 m
- od stavby rodinného domu na parc. č. 1817/1 - min. 5,3 m

od hranice pozemku parc. č. 1844/2 - min. 4,9 m;
2. Stavba rodinného _domu bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie

vypracovanej spoločnosťou Ekonomické stavby s. r. o., Pohranická ulica 391,

,aS, -XT^'S: SSS SS ^SS
^!^J^J^^e^l?^i;Í^^^J?^^?^??ľ^.t-^?^í??l^é??-en,Y^^
stavby nemôžu byt' zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
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3. Vzhradom na skutočnosf, že stavebný úrad upúšfa od vytýčenia priestorovej polohy
navrhovanej stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, za súlad
ich polohy s podmienkami uvedenými vtomto rozhodnutí zodpovedajú stavebníci.

4. Pri uskutočňovani stavby Je nevyhnutné dodržiavaf predpisy'týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadeni, ako aj véetky do úvahy pripadajúce
technické normy a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

5' SÍ^i^?ŕliíú,?f^in?^^L?Joi^Lľri-?-T!jeb^yi?-h-:ľá<^?h ÍOJ°=z^bezpe?enf
dodržiavanie^zásadvšeobecnej ochrany prírody akrajiny tak, ako je to uvedené
yovyjadrení Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-
KS-OSZP-2021/007851-002 20 dňa 13. 5. 2021. Vprípade výrubu stromov alebo
krovia je potrebné o súhlas požiadať príslušný orgán ochrany prírody.

6. Nevyužiteľný odpad zo stavebnej činnosti je nutné uložíť na riadenej skládke odpadu
v blízkosti staveniska; zakazuje sa ho ukladať na miesta, ktoré na to nie sú urcené.
Držiter odpadu je povinný v zmysle zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi podfa zákona o odpadoch.

7. Stavba bude ukončená do 36 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
S. Stavbu rodinného domu budú realizovaf stavebnici dodávateľským spôsobom.
9. ^ladatena aJz^otovit^'su Povlnmdbaťnaskutočnosť,abyprirea^

prác na stavbe nedošlo ku spôsobeniu ékody na cudzích nehnuternostiách
a majetku.

10. Stavebny materiál a zariadenia musia byt' uskladnené výlučne na pozemkoch
vo vlastníctve žiadateľov.

11. Stavba rodinného domu bude po jej reaiizácii napojená novými prípojkami
na verejnyrozvodelektrickej energie, vodovod, kanalizádu ajestvujúcou prípojkou
na verejný rozvod plynu. Pred napojením navrhovanej stavby rodinného domu
naJesÄro^wrerekychae"A/odowd: kanal-ia/s" stavebnici povinni
požiadať vlastníka dotknutej komunikácie /Obec Poproč/ ojej prekopávku, resp.
pretláčanie chráničky popod dotknutú komunikáciu z dôvodu ulozenia prípojok.

12. Prístup a príjazd k stavbe bude zjestvujúcej miestnej komunikácie parc. č. 1844/2
/ul. Slnečná/.
w

13.Ziadatelia sú povinní pri reaiizácii stavby dodržať všetky podmienky uvedené
^stanoviskuVSDa.s.pod č. 8079/2021 zo dňa 11. 5. 2021, vo vyjadreniach
WSa s^ pod c- 41142^21/ln9-ze zo dn^17^5; 2021 aPod č^79080/2021/lng Ze
zo dňa 9. 8. 2021, SPP a. s. pod č. TD/NS/0358/2021/Lô zo dňa 20. 5. 2021
a stanoviska Okresného úradu Košice - okolie, pozemkového a lesného odboru
pod č. OU-KS-PL01-2021/008738-2 zo dňa 4.6. 2021.

14. Stavebníci sú povinní po ukončení predmetnej stavby požiadať príslušný stavebný
úradojejkolaudáciu.

ODÔVODNEN E:

Dňa 28 7; 2021 Pozlad^11 J^roRlav *la^ana nrlar.lz" JJInka- tíbalabytoT" vpo?roči;
^'-.^ŕ^ 1í9'-.v zastú?en.í lng'pavlom Juhasom, bytom Košice Golianova 19, príslušný
?alv[eobz^ymkúoraŕ1 p^rcvy?1'^06p?v^teSoa6/2r'.aU^Sebilýmrodlň'o'i'^hbol(d<^č'até ^qe'ŕié ú^Siró
a stavebné konanie v predmetnej veci.

Povorujúci orgán dňa 16. 8. 2021 oznámil začatie tohto spojeného územného a stavebného
konania verejnou vyhláškou atoho istého dňa aj všetkým známym účastníkom konania;
zároveň upustil od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním, nakoFko mu
boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na riadne
posúdenie navrhovanej stavby.
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Stayebný úrad v uskutocnenom spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal
žiadosť ostavebné povolenie zhľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, 62 a 63
stavebnéhozákona azistil, že umiestnením a uskutočnením predmetnej stavby rodinného
domu nebudú ohrozene záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné
l^Iľi^é^?f^if^!l^T.y^^ui ?^^ľÍ.ÚITd^ ^ri^=h^
^^t<bL^ľ.i!Lf?.Y^I^^:! vbL^^n.št.T!?-^ili-?.ein^b-°JLVZnTS^
žiadne pripomienky a námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Na základe týchto skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa to uvádza vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov
odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

PodFa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. osprávnom konaní vznení neskorších predpisov
s realizáciou stavby nie je možné začať skôr, ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
y znení neskorších predpisov podaťodvolaniedo 15dníododňajehodoručenia naObec
Poproč. Toto rozhodnutie mozno preskumať súdom po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

^SLXXJLXUU^n*r^

/l^G/é^^^"- lnah^ Komorová Hiľovská
AŽ starostka
cq^ t

o +,1r% JF

^/
1^-^ r y.v>:

*' ^ f<> ^ Jf' Vh*<-;. rf*'.<"<. .<-.-^-ť

Vyvesené dňa ... Í^. 'fp:20^.

Zvesené dňa .......................................... Pečiatka, podpis:


