
O B E C    T V R D O Š O V C E
Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 346/2015-05 Tvrdošovce, 10.8.2015

OZNÁMENIE
O VÝKONE ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHĽADU

Obec Tvrdošovce oznamuje,  že zamestnanec stavebného úradu poverený starostom Obce 
Tvrdošovce  podľa  § 99  písm.  b)  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), ako  orgán 
štátneho stavebného dohľadu vykoná

dňa 11.9.2015 o 10,00 hodine

zisťovanie so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Účasť všetkých pozvaných je nutná.

Výkon štátneho stavebného dohľadu podľa ustanovenia § 98 ods. 2 stavebného zákona bude 
uskutočnený na stavbe:

"Garáže"
miesto stavby: Tvrdošovce, Štúrova ulica č. 24

na pozemku register "C" parc. č. 1151/7 v katastrálnom území Tvrdošovce, ktorých vlastníkom sú 
Iveta Kozáková a Pavel Slaný, obaja bytom Štúrova 24, Tvrdošovce.

Činnosť orgánu ŠSD bude zameraná hlavne na zisťovanie dodržania ustanovení stavebného zákona 
a súvisiacich predpisov, či  sa stavby garáží  umiestňovali  a uskutočňovali  na základe stavebného 
povolenia.

Poučenie:

Stavebník, oprávnená osoba alebo právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník 
pozemku a stavby sú povinní pripraviť všetky doklady, týkajúce sa právneho a technického stavu 
uvedenej stavby (napr. projektovú dokumentáciu stavby, stavebné povolenie na realizáciu stavby 
alebo jej zmeny, ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbe, kolaudačné rozhodnutie 
na  stavbu,  a pod.),  v súlade  s  §  100 stavebného zákona sú  povinní  umožniť  orgánom štátneho 
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stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej  
dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon dohľadu.

Podľa § 105 ods. 1 písm. c) stavebného zákona stavebný úrad uloží pokutu do výšky 332 EUR tomu, 
kto  nezabezpečuje  podmienky na vykonanie  štátneho stavebného dohľadu,  bráni  v jeho  výkone,  nesplní 
výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného 
dohľadu.

Ak si niektorý prizvaný zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú 
moc s overeným podpisom toho, ktorý sa dal zastupovať.

 Ing. Marián Tóth 
 starosta obce

Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a prizývajú sa:

1. Iveta Kozáková, Štúrova 24, Tvrdošovce
2. Pavel Slaný, Štúrova 24, Tvrdošovce

Na vedomie:

3. Štefan Balogh, Štúrova č. 22, Tvrdošovce

Verejná vyhláška
Toto oznámenie  sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa 

na úradnú tabuľu Obecného úradu v Tvrdošovciach a súčasne sa zverejní aj na www.tvrdosovce.sk 
na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené od .......................................... do ..........................................

Potvrdené dňa .......................................... podpis ..........................................

http://www.tvrdosovce.sk/
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