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Vranov n.T. 24.3.2016

Obec Sečovská Polianka, 094 14 Sečovská Polianka -Žiadosť o zmenu stavby 
pred dokončením na stavbu : Jedáleň ZS Sečovská Polianka -  Prístavba a 
nadstavba na parcele č. 1814 v k.ú. Sečovská Polianka

R O Z H O D N U T I E .

Obec Sečovská Polianka, 094 14 Sečovská Polianka ako stavebník podal dňa 
28.12.2015 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu : Jedáleň ZŠ 
Sečovská Polianka -  Prístavba a nadstavba na parcele č. 1814 v k.ú. Sečovská 
Polianka. Stavba bola povolená stavebným povolením vydaným pod číslom 
194/1400/2010-Vo zo dňa 15.4.2010.

Okresný úrad v Prešove určil obec Dlhé Klčovo, ktorá zrealizuje konanie a vydá 
nropzhodnutie pre príslušnú stavbu.

Obec Dlhé Klčovo ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 zákona č. 50/76 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku,v znení nesk. predpisov, / ďalej len 
stavebný zákon/, po prejednaní predloženej žiadosti a vykonaní správneho konania 
stavebný úrad podľa § 66 a § 68 ods. 1 stavebného zákona,

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Obec Sečovská Polianka, 094 14 Sečovská Polianka zrealizovaťv
zmenu stavby pred dokončením : Jedáleň ZS Sečovská Polianka -  Prístavba a 
nadstavba, ktorá bude osadená na parcele 1814 v k.ú. Sečovská Polianka vo 
vlastníctve Obec Sečovská Polianka v podiele 1/1 podľa listu vlastníctva č. 1253.

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši zmenu stavby pred dokončením . 
Jedná sa o prístavbu a nadstavbu jedálne Základnej školy v Sečovskej polianke. V 
roku 2009 bola vypracovaná projektová dokzumentádcia , následne bolo bvydané 
stavebné povolenie.

Cieľom toho to projektuje sfunkčnenie prízemia v intenciách pôvodného projektového 
zámeru, odstránenie vád a nedorobkov započastej realizácie, „zakonzervovanie“ 
poschodia a zapracovanie nových požiadaviek investora, ktoré sú najmä 
technologického charakteru. Projekt ďalej rieši úpravu časti oplotenia, spevnené



plochy, zmenu elektrického zariadenia a úpravu pripojovacieho plynovodu v rámci 
areálu a prípojku dažďovej kanalizácie so zaústením do verejnej dažďovej 
kanalizácie.

SO 01 -  Hlavný objekt

SO 02 -  Zmena elektrického edbemého zariadenia

SO 03 -  Splašková kanalizácia

SO 04 -  Prípojka dažďovej kanalizácie

SO 05.1 -  Úprava pripjovacieho plynovodeu

SO 05.2 -  Odberné plynové zaradenie pre rozvody

SO 05.3 - Odberné plynové zaradenie pre meranie

SO 05.4 - Odberné plynové zaradenie pre uzemnenie a RAMZ

SO 06 - Spevnená plocha

SO 07 - Oplotenie

Projekt zmeny stavby vypracoval projektant:

-časť ASR- Ing. Marek Fenik, aut. stav. inžinier č. 4654*A1

- časť PO

- časť ELI -  Ing. Anton Illéš, aut. st. Inžinier č. 4662* 14

- časť S tatika-Ing. Ondrej Krídla, aut. st. Inžinier č. 4453*Z*3-1

- časť vykurovanie -  Ing. Ján Ivanko , aut. st. Inžinier č. 4630*SP*14

- časť klimatizácia -  Ing. Ján Ivanko , aut. st. Inžinier č. 4630*SP*14

- časť HSP - Ing. Juraj Kováč , aut. st. Inžinier č. 361 l*Z*5-3

Pre zmenu stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky :

2 . Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektu stavby , ktorý- odsúhlasený v konaní o 
zmene stavby pred dokončením dňa 24.3.2016 a tvorí prílohu tohoto stavebného povolenia 
pre stavebníka a stavebný úrad. Prípadné zmeny stavby nesmú sa uskutočniť bez súhlasu 
príslušného stavebného úradu.

Členenie stavby:

pôvodný stav 

Zastavaná plocha : 817,46 m2 

úžitková plocha : 1460,79 m2

navrhovaný stav 

869,16 m2 

769,72 m2

11. Obvodný úrad životného prostredia vo V ranove n.T. , ŠSOH súhlasí s realizáciou 
stavby za podmienok:



• S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby sa bude nakladať v zmysle platnej 
legislatívy v odpadovom hospodárstve.

• Využiteľné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie 
odpadov činnosťou R1 až R12

• Nevyužiteľné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie 
odpadov činnosťou R1 až R 12.

• Pôvodca bude viesť evidenciu o mprodukovaných odpadoch na evidenčných listoch a 
do 31.1. podá na tunajší úrad hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním za 
uvedenú prevádzku

• O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca 
odpadu doklad.

• S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby sa musí nakladať v 
zmysle VZN m ésta Vranov n.T.

• Najneskôr na kolaudačnom konaní bude investor dokladovať, ako bolo naložené 
s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby

12. SPP a.s., M lynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava , vyjadrenie zo dňa 27.1.2016

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania podmienok :

Všeobecné podm ienky:
• pred realizáciou stavby uzatvoriť dohodu o preložke plynárenskéhop 

zariadenia s SPP-D v zastúpení Rastislav Kudrík tel č. 055/2425587 mail 
rastislav.kudrik@spp-distribucia.sk

• stavebník je povinnýdodržať ochranné bezpečnostné pásma jestvujúcich 
plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike

• stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné 
vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniamia jestvujúcimi 
sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činností je  stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP- 
D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je 
potrebné zaslať na adresu : SPP-distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava (p.Adela Szamosiová, tel.č.+421 55 626 5526, e-mail: 
adela.szamosiova@spp-distribucia.sk).

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia 
jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, S P P D  vykonáva 
bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo 
ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

Technické podmienky:

• stavebník je povinný realizovať výkopové práce v vzdialenoisti menšej j ako 2 
m na každú stranu od obrysu jestvujúcich plynárenských zariadení v súlade s 
STN 73 3050 výhradne ručne

• stavebník je povuinný zabezpečiť , aby trasa pripojovacieho plynovodu 
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe
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• stavebník je povinný umiestniť HUP a regulátor tlkaku plynu a meradlo do 
skrinky DRZ na hranicu jerejne prístupného a súkromného pozemku

• stavebník je povinný zabezpečiť aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 
jestvujúcim distribučným plynovopdom a budovaným pripoijovacím 
plynovodom vykonala iba oprávnená osoba -  uzhpotoviteľ na základe 
technologického postupu, schváleného zodpovedeným pracovníkom SPP-D.

13. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Volgogradská 8921/13, Prešov
dal odborné stanovisko č. S2016/00517/EIC IO/SA k projektovej dokumentácii 
stavby. Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení boli zistené nedostatky:

• V súhrnej technickej správe -  ods. 10 BOZ pri práci -  citujete neplatnú vyhl. 
č. 374/1990 Z.z.

• V TS SO 01 -  časť ELI a bleskozvod -  ods. 8 Zoznam použitých noriem -  
citujete neplatnú STN 33 2000-5-523

• V TS SO 01 časť Elektrický zabezpečovací systém -  neplatná STN 33 2000-6- 
61

• V TS SO 01 časť : Videoprojekcia -  ods. 1 všeobecné -  neplatná STN 33 
2000-3

• V TS SO 01 časť Klimatizácia a vzduchotechnika -  cýba údaj o hmotnosti 
chladiva, chýba zatriedenie VZT plynového

• V TS SO 05.1 Úprava pripoj o vacieho plynovodu

Meranie a regulácia - neplatná STN 38 6417

BOZP -  neplatná vyhláška č. 374/1990Z.Z., neplatný zákon č. 163/2001

chýba zatriedenie VTZ plynového

chýba posúdenie rizík v zmysle zák. č. 124/2006 Z.z.

. V TS SO 05.2 Odberné plynové zariadenie 

chýba zatriedenie VTZ plynového 

chýba posúdenie rizík v zmysle zák. č. 124/2006 Z.z.

18. Termín ukončenia stavby : 31.12.2017

Náklad stavby : 410.000,- Eur 

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 194/1400/2010-Vo zo dňa 15.4.2010 
ostávajú v p la tn osti.

V rámci správneho konania účastníci konania neuplatnili námietky voči realizácií 
stavby, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach 
účastníkov konania.



O d ô v o d n e n í  e:
Obec Sečovská Polianka, 094 14 Sečovská Polianka ako stavebník podal dňa 
28.12.2015 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu : Jedáleň ZŠ 
Sečovská Polianka -  Prístavba a nadstavba na parcele č. 1814 v k.ú. Sečovská 
Polianka. Stavba bola povolená stavebným povolením vydaným pod číslom 
194/1400/2010-Vo zo dňa 15.4.2010.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva dal k redmetnej zmene stavby stanovisko č. 
HaPM-HdaM/00151/16/000477 dňa 16.2.2016.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o zmenu stavby 
pred dokončením z hľadísk starostlivosti o životné prostredie a súladu stanovísk 
dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií pričom zistil, že 
stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu , ktoré 
ustanovuje vyhl.č. 532/2002 Z.z. a že uskutočnením stavby, nebudú ohrozené verejné 
záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené § 48 až 50 stavebného zákona a 
je v súlade s vyhl.č. 532/2002 Z.z. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil 
dôvody,ktoré by bránili povoleniu stavby. Po podrobnom preskúmaní predloženej 
dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov stavebného konania stavebný úrad 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

P o u č e n i e :
Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je možné 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia do vlastných rúk Obci 
Dlhé Klčovo. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití všetkých 
opravných prostriedkov v správnom konaní.

Andrej K u 1 i k

starosta obce

Doručí s a :

• Obec Sečovská Polianka, 094 14 Seč. Polianka

• Ing. Marek Feník, B.Némcovej 1, 093 01 Vranov n.T.

prílohy pre stavebníka : 1 x projekt stavby overený v konaní o zmene stavby pred 
dokončením


