MESTO

DETVA

so sídlom na ulici J. G. Tajovského č. 7, 962 12 D e t v a
č.:271/2019/JĽa - rozh.
V Detve, dňa : 07. 05. 2019
Vybavuje: Ľuptáková
č.tel.:045/3700445

ROZHODNUTIE
Mesto Detva 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) postupom podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a a §82 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona,
vydáva pre Vladimíra Vilhana, bytom P.Jilemnického č. 9, 962 12 Detva, (ďalej len
stavebník )
dodatočné povolenie
d o č a s n e j stavby altánku o rozlohe 3x4m, na pozemku parc. KN-C č. 2934/1
v katastrálnom území Detva, podľa projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej
Miroslavom Fekiačom, bytom Nová Ves 65, 962 12 Detva, s dátumom vypracovania
15.01.2019.
Stavba bude užívaná pre účely odstavenia osobného motorového vozidla, na dobu
trvania nájomnej zmluvy, uzatvorenej s Mesto Detva dňa 15.03.2019 pod č.: 1/2019/P.
Pre užívanie stavby stanovuje mesto Detva, podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona. tieto
podmienky:
1. Dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby je vlastník stavby povinný uchovať po celý
čas jej užívania, pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi
a pri odstránení stavby stavebnému úradu ( § 103 stavebného zákona ).
2. Dočasnú stavbu je možné užívať len v rozsahu vymedzeného účelu užívania týmto
rozhodnutím. Užívanie stavby mimo stanovený rozsah, resp. zmeny stavby sú prípustné len
po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu a vydaní súhlasu týmto úradom.
3. Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v riadnom technickom stave tak, aby nedošlo
k vzniku požiarnych alebo hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu, alebo
ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
Odôvodnenie:
Dňa 14. 01. 2019 bola na Mesto Detva ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon) doručená žiadosť Vladimíra Vilhana, bytom
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P.Jilemnického č. 9, 962 12 Detva ( ďalej len stavebník ), o dodatočné povolenie
dočasnej stavby – altánok, na pozemku parc. KN-C č. 2934/1 v katastrálnom území Detva.
Dňa 22.01.2019 mesto Detva oznámilo začatie konania o dodatočnom povolení stavby
písomným oznámením č.: 271/2019/JĽa a nariadilo ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 18.02.2019. Pri miestnom šetrení stavebný úrad zistil, že stavba vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Užívaním stavby nebude ohrozený
život a zdravie osôb, ani životné prostredie.
Stavebný úrad skúmal, či existencia stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti.
Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol vybraný v sume 150€ do pokladne mesta,
v zmysle položky č. 61 a 60 písm. e/ zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia rozhodnutia na Mesto Detva, Tajovského 7, 962 12 Detva.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych opravných prostriedkov.
.

Ing. J á n Š u f l i a r s k ý
primátor mesta

Vyvesené dňa: 14.05.2019
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