
OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

Zn.: OcÚPo-88/3274/2022                                                                                                V Podolí, dňa 06.09.2022 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTIE 
 

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

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

(ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona 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, (ďalej len „stavebný úrad“), a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), preskúmala 

podľa § 62 a §  88a stavebného zákona žiadosť o vydanie dodatočného povolenia zmeny stavby, 

ktorú podal Peter Dzurko, Hornádska 5115/4, 821 07 Bratislava (ďalej len „stavebník“), a na 

základe tohto preskúmania podľa § 66 a § 88a ods. 4 stavebného zákona 

 

d o d a t o č n e  p o v o ľ u j e 

 

zmenu stavby „Záhradná chatka č. 4 - prístavba“, (ďalej len „zmena stavby“) umiestnenú na 

pozemkoch parc. KNE č. 1-2015 a 1-2020 k. ú. Podolie, v ZO Chmelovica, na pozemku parc. 

č. 4 ZO (podľa geometrického plánu č. 34493956-24/22, úradne overeným dňa 11.04.2022 pod 

č. G1-275/2022, ktorým bola stavba zameraná sa nachádza na pozemku parc. č. 2942/125 k. ú. 

Podolie). 

 

Zmena stavby pozostáva z prístavby záhradnej chatky, ktorá je riešená ako dvojpodlažná 

s pôdorysnými rozmermi 5,05 x 2,345 m. Maximálny výška prístavby od pôvodného terénu je 

2,94 m. Prístavba je založená na základových pásoch z prostého betónu triedy C 20/25. Zvislé 

nosné konštrukcie tvoria pod terénom murované steny z betónových debniacich tvárnic 

s betónovou výplňou a nad terénom  murované steny z murovacích prvkov z ľahkých 

betónových tvárnic o hrúbke 200 mm. V prístavbe záhradnej chatky je vytvorené 

železobetónové schodisko. Stropnú konštrukciu na 1.PP tvorí železobetónová stropná 

konštrukcia. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako pultová so sklonom strešnej roviny 6°. 

Strešný plášť je z ľahkej plechovej krytiny. 

 

Na 1.PP sa nachádza chodba s vytvorením schodiskového priestoru na 1.NP, kde sa nachádza 

ďalšia chodba, z ktorej bude zabezpečení prístup do existujúcej obývacej izby. 

 

Zastavaná plocha:    11,60 m2 

Úžitková plocha:      8,70 m2 

Obostavaný priestor:    55,80 m3 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Zmena stavby bude umiestnená na pozemkoch parc. KNE č. 1-2015 a 1-2020 k. ú. Podolie, 

v ZO Chmelovica, na pozemku parc. č. 4 ZO (podľa geometrického plánu č. 34493956-
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24/22, úradne overeným dňa 11.04.2022 pod č. G1-275/2022, ktorým bola stavba 

zameraná sa nachádza na pozemku parc. č. 2942/125 k. ú. Podolie), tak ako je to zakreslené 

v situácii osadenia zmeny stavby v mierke 1:150, výkres č. 1, ktorú vypracoval Ing. Tomáš 

Petik, s dátumom 12/2021.  

  

Výškové a  polohové osadenie stavby: 

- vzdialenosť zmeny stavby od spoločnej hranice s pozemkom parc. č. 2942/117 je 

0,680 m, 

- vzdialenosť zmeny stavby (SZ roh prístavby) od susedného objektu parc. č. 2942/118 

je 4,420 m, 

 

Výška podlahy 1.NP ± 0,000 = úroveň podlahy 1.NP (existujúcej stavby). 

Výška podlahy 1.PP je -2,370 m od ± 0,000. 

Maximálna výška zmeny stavby (hrebeň stavby) bude na úrovni + 2,440 m od ± 0,000. 

2. Zmena stavby bude dokončená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 

vypracoval Ing. Tomáš Petik. 

Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 

nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri dokončovaní zmeny stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhl. č. 

147/2013 Z. z. a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. 

4. Pri zmene stavby budú dodržané ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické 

normy. 

5. Pri zmene stavby a jej dokončovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia technických 

noriem.  

6. Stavebné práce realizovať v súlade s § 43d a § 43e stavebného zákona tak, aby stavba po 

celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovala základným požiadavkám na 

stavby. Pri uskutočňovaní stavby postupovať v súlade s § 48 až § 53 stavebného zákona, 

ktoré pojednávajú o všeobecnotechnických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb. 

7. Zmenu stavby bude stavebník realizovať svojpomocne. Stavebný dozor na stavbe bude 

vykonávať Miloslav Jurčacko, Pekníková 11, Bratislava ev. č. 09548*10*. 

8. Stavebník pri realizácii zmeny stavby musí použiť vhodné stavebné výrobky v súlade so 

zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

9. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 

k ohrozeniu života alebo zdravia. 

10. Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je 

likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
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Doklad o zhodnotení a zneškodnení všetkých odpadov vzniknutých pri stavbe predloží 

stavebník pri kolaudačnom konaní.  
 

11. Zrážkové vody odviesť len na pozemok stavebníka tak, aby nedochádzalo k zamokreniu 

susedných nehnuteľností. 

 

12. Dodržať podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov: 

a) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor (rozhodnutie č. OU-

NM-PLO-2022/006990-3 zo dňa 27.06.2022), ktoré je pre stavebníka záväzné. 

13. Stavebník je povinný pri dokončovaní zmeny stavby dbať, aby boli čo najmenej 

obmedzované vlastnícke a iné práva vlastníkov a užívateľov pozemkov a po ukončení prác 

uviesť všetky dotknuté pozemky do takého stavu, aby sa neobmedzoval prístup peších a 

príjazd s vozidlami a mechanizmami. 

14. Stavbu označiť identifikačnou tabuľou v zmysle ust. § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona 

na viditeľnom mieste.  

15. Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní. 

16. Stavebník je povinný v zmysle stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa 

prípravných prác až do skončenia stavebných prác.  

17. Zmena stavby bude dokončená najneskôr do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia.  

18. Zmenu stavby možno užívať až na základe kolaudačného rozhodnutia. Ukončenie zmeny 

stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na kolaudáciu stavby podľa § 79 

stavebného zákona.  

 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov:  

Účastníčka konania p. Irena Djenková súhlasí s otvorom orientovaným na pozemok  parc. č. 

2942/117 k. ú. Podolie o rozmere 760 x 1330 mm, ktoré bude vyplnené sklobetónom. Námietke 

sa vyhovuje. 
 

 

Odôvodnenie 
Dňa 12.10.2021 vlastníčka susednej nehnuteľnosti pozemku parc. č. 2942/117 k. ú. Podolie, 

Irena Djenkvá, podala podnet na výkon štátneho stavebného dohľadu (ďalej len „ŠSD“) za 

účelom zistenia,  či na vykonávané stavebné práce (prístavba chaty) na pozemku parc. eKNE 

č. 1-2020 k. ú. Podolie, v ZO Chmelovica, na pozemku č. 4 ZO, bolo vydané príslušné 

povolenie stavebného úradu. 

 
Na základe  tohto podania príslušný stavebný úrad oznámil začatie výkonu ŠSD a nariadil podľa 

§ 21 správneho poriadku jednanie spojené s miestnym  zisťovaním na  deň 26.10.2021 so 

stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Podolí. 
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Pri miestnom šetrení bolo zistené, že na pozemku parc. KNE č. 1-2020 k. ú. Podolie priamo 

nadväzujúc na existujúcu záhradnú chatu so súpisným č. 4 , vybudovanej na pozemku č. 4 ZO, 

je zrealizovaná murovaná podpivničená prístavba rozmerov 2,20 x 4,95 m, založená na 

základových betónových pásoch, ktorá zatiaľ nie je prepojená so záhradnou chatkou. Murivo 

pivnice je z betónových tvárnic vystužených železným Roxorom a zaliatych betónom.  

Prízemie je murované z pórobetónových tvárnic hr. 200 mm. Obvodové murivo prízemia je 

zateplené z dvoch strán polystyrénom hr. 50 mm. Prestrešenie je pultovou strechou - sú 

položené drevené trámy, so spádom od záhradnej chatky č. 4. Smerom do pozemku prac. č. 

2942/117 k. ú . Podolie je v obvodovom múre okenný otvor rozmerov 1800 x 1300 mm pre 

možnosť osadenia okna, s výškou parapetu cca 400 mm od úrovne betónovej podlahy- ŽB deka 

pivnice.  Z boku je vynechaný stavebný otvor šírky 700 mm, pre možnosť osadenia okna. 

Prístavba je bez vybavenia inžinierskymi sieťami. Stavebný úrad skonštatoval, že uvedené 

stavebné práce sa považujú za začatie stavby bez jej povolenia príslušným stavebným úradom. 

 
Listom zo dňa 26.10.2021 pod. č. OcÚPo-174/1613/2021-TD/10 vyzval stavebníka, aby 

v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy predložil na príslušný stavebný úrad v zmysle 

výzvy doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä 

s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Zároveň rozhodnutím č. j. 

OcÚPo-174/1611/2021-TD/10 zo dňa 26.10.2021 zastavil v zmysle § 102 ods. 2 stavebného 

zákona všetky práce na zmene stavby až do doby nadobudnutia právoplatnosti dodatočného 

povolenia zmeny stavby. 

 

Dňa 28.12.2021 stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokladov o 30 dní 

z dôvodu skomplikovania vybavovania potrebných dokladov vyhlásením lockdownu. Žiadosti 

bolo vyhovené a listom č. OcÚPo-174/2146/2021-ozn. zo dňa 28.12.2021 bola lehota na 

predloženie dokladov predĺžená do 07.02.2022. 

 

Dňa 04.02.2022 stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokladov o 60 dní z 

dôvodu opravy projektovej dokumentácie, vyhotovenia geometrického plánu, vyťaženosti 

geodetov a úradov. Žiadosti bolo vyhovené a listom č. OcÚPo-88/411/2022-ozn. zo dňa 

08.02.2022 bola lehota na predloženie dokladov predĺžená do 07.04.2022. 

 

Dňa 05.04.2022 stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokladov o 60 dní z 

dôvodu opravy projektovej dokumentácie, vyhotovenia geometrického plánu, vyťaženosti 

geodetov a úradov. Žiadosti bolo vyhovené a listom č. OcÚPo-88/1288/2022 zo dňa 05.04.2022 

bola lehota na predloženie dokladov predĺžená do 07.06.2022. 

 

Dňa 01.06.2022 stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokladov o 30 dní z 

dôvodu chýbajúceho stanovisko z katastrálneho úradu v Novom Meste nad Váhom. Žiadosti 

bolo vyhovené a listom č. OcÚPo-88/2851/2022 zo dňa 03.06.2022 bola lehota na predloženie 

dokladov predĺžená do 07.07.2022. 

 
Stavebník, Peter Dzurko, Hornádska 5115/4, 821 07 Bratislava, podal dňa 08.07.2022 na 

tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na zmenu 

stavby „Záhradná chatka č. 4 - prístavba“, umiestnenú na pozemkoch parc. KNE č. 1-2015 a 1-

2020 k. ú. Podolie, v ZO Chmelovica, na pozemku parc. č. 4 ZO. 
 

Stavebný úrad následne oznámením zn. OcÚPo-88/3049/2022 zo dňa 15.07.2022 oznámil 

začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby podľa § 61 ods. 1 a 4 v spojení s § 88a 

stavebného zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, účastníkom konania, 
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ktorých pobyt nie je známi (vlastníci susedných pozemkov parc. KNE č. 1-2016 a 1-2014 k. ú. 

Podolie) verejnou vyhláškou a súčasne nariadila k prerokovaniu žiadosti ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.08.2022. Zároveň upozornila účastníkov konania, že 

si môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne najneskôr pri tomto jednaní,  inak 

k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, 

ak tak neurobili má sa za to, že s umiestnením  stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov 

súhlasia. 

 

Z ústneho pojednávania uskutočneného dňa 19.08.2022 bola spísaná zápisnica s náležitosťami 

v zmysle § 22 správneho poriadku. Na ústnom pojednávaní si uplatnila námietky účastníčka 

konania Irena Djenková, ktorá uviedla, že súhlasí s otvorom orientovaným na pozemok  parc. 

č. 2942/117 k. ú. Podolie o rozmere 760 x 1330 mm, ktoré bude vyplnené sklobetónom. 

 

Uplatnenej námietke účastníčky konania bolo vyhovené pod č. 2 výroku tohto rozhodnutia. 

Zmena stavby bude dokončená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 

ktorú vypracoval Ing. Tomáš Petik, s dátumom 12/2021. Vo výkrese č. 9 označenom ako „nový 

stav, pôdorys 1.NP“ je zakreslený otvor orientovaný k pozemku parc. č. 2942/117 k. ú. Podolie 

o rozmeroch 760 x 1330 mm, s poznámkou „vyplnenie okenného otvoru sklobetónovými 

tvárnicami“. 

   

Stavebný úrad preskúmal žiadosť najmä z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63, § 88a 

stavebného zákona a na základe zhodnotenia všetkých známych skutočností, vyjadrení 

účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že dodatočným povolením zmeny stavby nie 

sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom 

chránené záujmy účastníkov konania. Zmena stavby nie je rozpore s platným územný plán obce 

Podolie.  

 

Projektová dokumentácia vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa 

ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

Stavebný úrad v konaní posúdil zmenu stavby z hľadiska zámerov a cieľov územného 

plánovania, pričom zistil, že zmena stavby nie je rozpore s platným územný plán obce Podolie. 

 

Stavebný úrad zabezpečil vzájomný súlad stanovísk dotknutých orgánov a posúdil vyjadrenie 

účastníkov konania a ich námietky. Stanoviská, ktoré si uplatnili dotknuté orgány a organizácie: 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, boli vo vzájomnom súlade 

a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok dodatočného povolenia a pre 

dokončenie stavby. 

 

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

zmeny stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia sa v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrubuje vo výške 75 €. Poplatok bol 

uhradený do pokladne obce Podolie. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s platnými predpismi (§ 69 ods. 1, 2 

stavebného zákona, § 26 správneho poriadku) musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho 
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orgánu (Obec Podolie). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a 

ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým (v miestnej tlači, rozhlase alebo na 

dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka), resp. v súlade s 

platnými právnymi predpismi. 

 

 

Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ust. § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať 

odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Toto 

rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                            starosta obce 

Doručí sa: 

Účastníkom konania: 

1. Peter Dzurko, Chmelovica 4, 916 22 Podolie 

2. Irena Djenková, Veľké Orvište 338, 922 01 Veľké Orvište 

3. Jozef Augustín, Pionierska 416, 916 21 Čachtice – predseda ZO Chmelovica 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11 

5. Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy (vlastníci susedných pozemkov parc. 

KNE č. 1-2016 a 1-2014) verejnou vyhláškou. 

 

Dotknuté orgány: 

6. OÚ Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

7. OÚ Nové Mesto nad Váhom, PLO, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

8. Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

 

Verejná vyhláška: 

Toto rozhodnutie sa podľa § 26 správneho poriadku doručuje účastníkom konania, ktorých pobyt 

nie je známy verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Podolie, rozhodnutie sa zároveň zverejňuje na webovom sídle obce Podolie 

https://www.podolie.sk/uradna-tabula/. 

 

Vyvesené dňa:..................................................         

 

Zvesené dňa:.................................................... 

 

Podpis a odtlačok pečiatky: 

 

Co:a/a do spisu 

https://www.podolie.sk/uradna-tabula/

