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OBEC KVETOSLAVOV 

IČO 305 545, tel. č. 031/562 5036 

Obecný úrad, 930 41 Kvetoslavov 
 

Číslo: S 2022/0779 – 02                                                                  Kvetoslavov dňa 01.03.2023  

 

 

ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ODSTRÁNENIA STAVBY 
 
             Obec Kvetoslavov, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

"stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o povolenie odstránenia stavby, ktorú dňa 06.04.2022 podal 

vlastník stavby  

 
Boris Pincéš r. Pincéš, Trnavská cesta 12, 821 08  Bratislava, nar. 28.12.1980 

 
 (ďalej len "vlastník stavby"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného 

zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona  

 

p o v o ľ u j e 
 

odstránenie stavby  

 

Prevádzková stavba s. č. 50 

 
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 535, k. ú. Kvetoslavov.  

 

Popis odstránenia stavby:  

- havarijný stav 

 

Charakteristika objektu: 

-  prevádzková jednopodlažná budova s pôdorysom 3 x 3 m  

 

Navrhované búracie práce: 

- Kompletné odstránenie objektu: obvodové múry z plnej pálenej tehly, základová doska – 

jednoduchá betónová monolitická platňa, strešná konštrukcia z drevených trámov pokrytých 

vlnitým plechom 

- Objekt nie je pripojený k žiadnemu rozvodu elektrických energií 

 

Búranie nesmie byť zahájené skôr, ako sa odpoja všetky prípojky, na ktoré bol objekt napojený. 

Pre odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:  

1. Stavba budú odstránená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia. 

2. Stavba bude odstránená svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať Ing. Michal Svýba, 

Hlboká 1081/73, 949 01 Nitra. 

3. Pri odstraňovaní stavby bude dodržaný technologický postup a zabezpečené dodržiavanie 

bezpečnostných opatrení.  

4. Pri odstraňovaní stavby maximálne znížiť prašnosť a čo najviac obmedziť hlučnosť.  

5. Pri odstraňovaní stavby bude zabezpečená stabilita susedných stavieb, zaručené ich bezpečné 

užívanie a premávka na priľahlých komunikáciách.  

6. Po odstránení stavby bude pozemok upravený 
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7. Vlastník stavby odovzdá stavebnému úradu dokumentáciu stavby na účely evidencie a 

archivovania.  

8. Pri odstraňovaní stavby bude dodržaný postup podľa projektovej dokumentácie. 

9. Vzniknutý stavebný odpad bude odstránený na skládke odpadov, prípadne sa využije na 

recykláciu.  

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového 

hospodárstva, vyjadrenie zo dňa 28.03.2023 č. OU-DS-OSZP-2022/009439-02: 

Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných podmienok: 

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia 

odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov, 

- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, 

- počas búracích prác nakladať s odpadmi v súlade ustanoveniami §12, §13, §14 zákona o 

odpadoch, 

- nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií musí byť v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 

Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch, 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa ust. 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako vyplýva zo zmien a 

doplnení a je záväzným stanoviskom pre príslušný stavebný úrad. 
 
 

Odôvodnenie: 

 
 

Dňa 06.04.2022 podal vlastník stavby Boris Pincéš r. Pincéš, Trnavská cesta 12, 821 08  Bratislava, 

nar. 28.12.1980 žiadosť o povolenie odstránenia stavby; týmto dňom bolo začaté konanie o odstránení 

stavby.  

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym aj neznámym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a organizáciám formou verejnej vyhlášky.  

Stavebný úrad podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, 

pretože to povaha veci nevyžaduje. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány 

a organizácie svoje stanoviská.  

Stanoviská oznámili: Okresný úrad v Dunajskej Strede, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 

odpadového hospodárstva. 

Stavebný úrad zabezpečil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok 

rozhodnutia.  

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní zistil, že nariadením odstránenia stavby nie sú 

ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný úrad preto 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

Upozornenie: 

Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, 

pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre 

závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby (§ 89 ods. 2 stavebného zákona).  
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Poučenie o odvolaní:  

Podľa § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho doručenia na Okresný úrad v Trnave prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu - Obec 

Kvetoslavov.  

Toto rozhodnutie je v zmysle Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.) preskúmateľné 

správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              .............................................. 

         Ing. Soňa Franková 

             starostka obce Kvetoslavov 
 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. verejnou vyhláškou podľa LV č. 430 

2. Pincéš Boris, Kvetoslavov 559/17, 930 41  Kvetoslavov  

3. Bc. Michal Pipa, Nám. Hraničiarov 16, 851 03  Bratislava 

4. Mgr. Miroslava Krempaská, Vajnorská 51, 831 03  Bratislava 

5. JUDr. Peter Varsányi, Kvetoslavov 221, 930 41  Kvetoslavov 

6. PD – SD: Ing. Michal Svýba, Hlboká 1081/73, 949 01  Nitra, Ev.č. 10103 

7. Obec Kvetoslavov 

Na vedomie: 

1. OÚ DS, katastrálny odbor, Agátová 7, 929 01  Dunajská Streda 

2. OÚ DS, odb. starostlivosti o životné prostredie, odbor odpadového hospodárstva, Korzo B. 

Bartóka 789/3, 929 01  Dunajská Streda 

3. a/a 

 

 

 

 

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

 

................................................................................................... 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od ............................. do ....................... 
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