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Obec  Podolie  
Podolie č. 566, 916 22 Podolie  

  
Č.j.: OcÚPo-216/2020-002-Uh                                                                 V Podolí, dňa  07.10.2020  

  

 

R O Z H O D N U T I E 

 
Obec Podolie, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

„stavebný zákon“) a čl. I § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie,  stavebný  poriadok   a bývanie  a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 

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

v spojení  s  § 27 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o   obecnom  zriadení v znení neskorších 

predpisov,  podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona preskúmal žiadosť 

o dodatočné povolenie stavby „ Záhradný domček“  na parc. reg. „E“ č. 603/12 ( pre záhradný 

domček je vytvorená nová par. reg. „C“ č. 1572/2 ), katastrálne územie Podolie, ktorú podala 

Mária Cagalová, bytom Podolie 704, Podolie 916 22 dňa 07.09.2020  na obec Podolie. 

            Stavebný úrad postupom primeraným podľa §88a, §58 až §66, § 81 stavebného zákona 

prerokoval s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania žiadosť stavebníkov o 

dodatočné povolenie stavby a na základe výsledkov konania rozhodol takto: 

 

podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad vydáva 

 

                            d o d a t o č n é    p o v o l e n i e   s t a v b y  
 

„ Záhradný domček “   
 

na parc. reg. „E“ č. 603/12 ( pre záhradný domček je vytvorená nová par. reg. „C“ č. 1572/2 ) 

katastrálne územie Podolie v obci Podolie pre stavebníčku Máriu Cagalovú, bytom Podolie 

704, Podolie 916 22.  Stavba je dokončená, zrealizovaná bez stavebného povolenia. 

 

Popis a členenie stavby:  

Podľa predloženej projektovej dokumentácie je záhradný domček riešený ako jednopodlažný 

objekt, nepodpivničený, zastrešený sklonitou pultovou strechou o rozmeroch 4,900 m x 6,520 

m.  

 

Zastavaná plocha:                                        31,89 m2   

Úžitková plocha:              25,34 m2  

 

Elektroinštalácia je napojená na jestvujúci elektromerový rozvádzač RE pre rodinný dom 

stavebníčky prívodom el. energie do rozvádzača R1. 

Záhradný domček nie je napojený na ostatné inžinierske siete. 

Dažďové vody zo strechy záhradného domčeka sú odvedené na pozemok investora.  

Objekt záhradného domčeka je dopravne napojený existujúcim vjazdom na MK k rodinnému 

domu stavebníčky.  

 

Dispozičné riešenie:  

Prízemie:  

hlavný skladovací priestor. 
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Stavba sa dodatočne povoľuje v tomto rozsahu a za týchto podmienok:  
1. Projektovú dokumentáciu overenú v tomto konaní,  ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, 

vypracovali:  

- architektonicko-stavebné riešenie – Ing. arch. Veronika Valová, oprávnená osoba 

v zmysle stavebného zákona, 

- statika – Ing. Gabriel Šimon, autorizovaný stavebný inžinier, ev.č. 5779*13,  

- požiarna bezpečnosť stavby – Ing. Katarína Obuchová, špecialista požiarnej ochrany, 

reg.č. 27/2017 BČO,  

       Prípadné zmeny možno urobiť po predchádzajúcom povolení  stavebného úradu.    

2. Stavbu stavebník realizoval svojpomocne. Stavebný dozor na nej vykonával Ing. arch. 

Veronika Valová, Podolie č. 186, 916 22 Podolie. 

3. Objekt záhradného domčeka je umiestnený na pozemku na parc. reg. „E“ č. 603/12 ( pre 

záhradný domček je vytvorená nová par. reg. „C“ č. 1572/2 ) katastrálne územie Podolie v 

obci Podolie.  

Vzdialenosti záhradného domčeka od majetkovoprávnych hraníc pozemku:  

- pravý predný roh objektu je od spoločnej hranice s pozemkom parc. reg. „C“ č. 1568 

vzdial. 0,700 m  

- ľavý zadný roh objektu je od spoločnej hranice s pozemkom  parc. reg. „C“ č. 1606/1  

vzdial. 14,042 m, 

- ľavý predný roh objektu je od spoločnej hranice s pozemkom  parc. reg. „C“ č. 

1606/1 vzdial. 12,084 m. 

- ľavý predný roh objektu je od objektu RD súp. č. 704  vzdial. 7,965 m. 

 

Výška podlahy I. nadzemného podlažia +- 0,000 =  180,40 P.V.B. 

Maximálna výška záhradného domčeka ( hrebeň strechy ) je na úrovni + 3,150 m od + -

0,000. 

4. Stavebný úrad v zmysle ust. § 81 c) ods. 1 stavebného zákona upúšťa od kolaudácie stavby. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov: Bez námietok.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Orgán štátneho stavebného dohľadu obce Podolie vykonal dňa 04.09.2020 štátny 

stavebný dohľad na stavbe „Záhradný domček“  na pozemku na parc. reg. „E“ č. 603/12 ( pre 

záhradný domček je vytvorená nová par. reg. „C“ č. 1572/2 ) katastrálne územie Podolie v obci 

Podolie, na ktorom zistil, že stavba je dokončená,  postavená bez  stavebného povolenia. 

Na základe výsledkov ŠSD stavebný úrad vyzval stavebníka, aby predložil dôkaz, že stavba 

nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a podal žiadosť 

o dodatočné stavebné povolenie. 

 

Mária Cagalová, bytom Podolie č. 704, Podolie 916 22, podala dňa 07.09.2020 na obec 

Podolie žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na stavbu „Záhradný domček“  na pozemku 

na parc. reg. „E“ č. 603/12 ( pre záhradný domček je vytvorená nová par. reg. „C“ č. 1572/2 ) 

katastrálne územie Podolie v obci Podolie, na základe ktorej stavebný úrad oznámil začatie 

konania podľa us. § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby všetkým 

účastníkom konania a dotknutým orgánom. Neznámym účastníkom a účastníkom, ktorých 

pobyt nie je známy sa oznámenie o začatí konania doručilo verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 

26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( deň 

vyvesenia 09.09.2020, deň zvesenia 24.09.2020 ). 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská 

k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

s poučením, že inak sa na ne neprihliadne. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 
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Stavebný úrad posúdil žiadosť predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné 

prostredie a vplyvu umiestnenej stavby a jej dôsledkov v území a  podľa § 62  stavebného 

zákona v  stavebnom konaní preskúmal najmä či stavba spĺňa podmienky pre umiestnenie 

stavby podľa záujmov obce, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, 

predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá 

všeobecným technickým   požiadavkám  na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom  a 

osobitnými predpismi, najmä podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z.  

 

Projektová dokumentácia vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 

podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 

 

Po preskúmaní z hľadísk uvedených v § 88a stavebného zákona a primerane podľa § 62 

a § 63 stavebného zákona bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nebudú 

ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

Stavebný úrad dospel k záveru, že nič nebráni vydaniu dodatočného povolenia predmetnej 

stavby. 

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, 

uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov vo výške 90,00 € bol zaplatený dňa 07.09.2020. 

 

Stavba záhradného domčeka bola zameraná geometrickým plánom č. 34493956-101/2017, 

úradne overeným dňa 03.06.2019 pod č. G1-380/2019. Pre stavbu záhradného domčeka bola 

vytvorená nová parc. reg. „C“ č. 1572/2 o výmere 32 m2. 

 

P o u č e n i e :  
Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, možno  podať odvolanie  do 15 dní odo dňa doručenia   

tohto   rozhodnutia.  Odvolanie sa podáva na Obec Podolie, Obecný úrad v Podolí č.s. 566. 

Proti rozhodnutiu doručovaného verejnou vyhláškou sa možno odvolať do 15 dní od 

posledného dňa zverejnenia. Posledný deň zverejnenia je dňom doručenia. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

                                                                                               

                                                                                                 PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


