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Vec :   

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania v spojení s miestnym 

zisťovaním – žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného 

povolenia v spojenom konaní  

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Obec Kaľava ako vecne a územne príslušný stavebný úrad,  podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v znení neskorších 

predpisov a § 2 písm. e/ zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, na základe žiadosti prijatej dňa 

12.07.2022, v súlade s ustanovením § 36 a § 61 stavebného zákona  

o z n a m u j e 

začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom. 

Pre stavbu:  „Novostavba rodinného domu“  

Stavebníka:  Mgr. Lenka Václaviková, 9. mája 1015/20, 053 61 Spišské Vlachy 
Na parcele: C KN 315/2, 316/2, 321/10, k.ú. Kaľava, (LV č. 296) 

a súčasne 

n a r i a ď u j e 

o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

25.10.2022 so stretnutím o 13:00 hod. na mieste stavby 

Stavba rieši:  

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:  

SO 01 - rodinný dom, bungalov ,  

SO 02 – Spevnené plochy (chodníky),  

SO 03 – Vodovodná prípojka na studňu,  

SO 04 – Kanalizačná prípojka – splašková na žumpu,  

SO 05 – Kanalizačná prípojka –dažďová do retenčnej nádoby   

SO 06 – Elektrická prípojka NN - vzdušná   

 

Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný bungalov, nepodpivničený, bez obytného 

podkrovia, pravouhlého pôdorysu max. rozmerov 16,2x15,50m (vrátane zateplenia).  Objekt 

bude založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosné steny budú z presných 
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pórobetónových tvárnic zateplených fasádnym polystyrénom. Krov tvaru „T“ so sklonom 25° 

pokrytý ťažkou skladanou krytinou bude vytvorený ako tradičný viazaný krov. Zastavaná 

plocha rodinného domu je 201,67 m2 ( v rámci zateplenia) a predpokladaná max. výška štítu 

strechy od upraveného terénu 6,88m. Zo západnej strany domu je v situácií zakreslená 

vydláždená odstavná plocha pre dva automobily a taktiež nezastrešená terasa.  

Pri vjazde na pozemok je vydláždená plocha pre možnosť parkovania  min. dvoch 

motorových vozidiel. Napojenie vjazdu novostavby rodinného domu na pozemku parc.č.  C-

KN  321/10, na prieťah cesty č.: III/3256, so zachovaním existujúceho odvodnenia cesty, k.ú. 

Kaľava, okres Spišská Nová Ves.  

Riešenie vjazdu na pozemok tvorí samostatná časť projektu.  

Pre užívanie bude potrebné dom napojiť na vlastný vodovod z vlastne studne, splaškovú 

kanalizáciu na vlastnú žumpu, dažďovú kanalizáciu na retenčnú nádobu a vzdušnú elektrickú  

sieť vzdušnou NN prípojkou. V danej lokalite sa nachádza vzdušné NN elektrické vedenie 

a obecný rozhlas na opačnej strane cesty.  Pred predmetnou parcelou sa nachádza aj vzdušné 

vedenie Slovak Telekom a verejný plynovod v zemi.  
 

Do podkladov k vydaniu rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na 

obecnom úrade v Kaľave, Kaľava 63, 053 42 počas úradných hodín stavebného úradu – každý 

utorok od 12.30 do 15:00 hod. a pri ústnom pojednávaní. 

          

Keď sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc. 
  

                                                                                            

 

 

 

 

Jozef Rabatin 
                               starosta obce 

Oznámenie sa doručí: 

Účastníkom konania: 

1. Mgr. Lenka Václaviková, 9. mája 1015/20, 053 61 Spišské Vlachy 
2. Rabatinová Magdaléna r. Onderčínová, 053 42, Kaľava, č. 60, 
3. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11 
4. Lucia Galušková, Hornádska 482/44, 053 61 Spišské Vlachy – stav. dozor 
5. Ing. Peter Kubičár – PK atelér, Sadová 440, 053 14 Spišský Štvrtok - projektant 

Dotknutým orgánom: 

1. Okresný úrad Spišská Nová Ves, PLO, OSZP, Markušovská cesta 1, 052 01 Sp. Nová Ves 

2. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Spišská Nová Ves, ODI, Elektrárenská 1, 052 01 

Spišská Nová Ves 

3. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice  

4. SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  
 
Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli.  

 

Vyvesené dňa:      Sňaté dňa:  

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 


