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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

R O Z H O D N U T I E    O   N A R I A D E N Í   O D S T R Á N E N I A    

S T A V B Y 
 

 

 

Obec Kšinná, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný 

zákon“/ vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 

Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 

doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 

zákon/ v znení neskorších predpisov na základe postúpenia zápisnice z vykonaného ŠSD dňa 

16.09.2021 a statického posúdenia stavby vypracovaného Ing. Petrom Trávničkom 

autorizovaným statikom aut. osv. č.: 2354*I3, 07/2019 stavby „Rodinný dom“ súpisné číslo 

44, na pozemku parc. č. C-KN 42 v katastrálnom území Kšinná, ktorý je v spoluvlastníctve 

Ing. Milan Botka, A. Stodolu 8/42, 971 01 Prievidza, Nadežda Borsigová, Bajkalská 

12985/9B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovení  § 88 ods. 1 písm. a) stavebného 

zákona  

 

 

 

r o z h o d l a   takto: 

 

 

 

Podľa § 88 ods. 1 písm. a)  stavebného zákona v spojení s § 25 vyhl. č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa: 

 

 

vlastníkom stavby: Ing. Milan Botka, A. Stodolu 8/42, 971 01 Prievidza,  

                                   Nadežda Borsigová, Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava-Nové 

Mesto 

  

 

n a r i a ď u j e       o d s t r á n e n i e 

 

stavby: Rodinný dom súpisné číslo 44 

            /ďalej len „stavba“/ 

na pozemku parcely: C-KN 42 
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v k. ú.     Kšinná 

v obci:               Kšinná 

v lehote: do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia.  

 

I. Pre odstránenie stavby sa v súlade s § 90 ods. 2, 3 a 4 stavebného zákona a § 25 vyhl. 

č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 

určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Pri odstraňovaní predmetnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 

práce a technických zariadení, najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, vyhlášku 

č. 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Rovnako je 

potrebné dodržiavať zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. MPSVaR SR č. 

147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a 

osôb na stavenisku. 

2. Pri odstraňovaní predmetnej stavby nebude vlastník stavby obmedzovať vlastníkov 

susedných nehnuteľností pri výkone ich vlastníckeho práva. 

3. Vlastník predmetnej stavby nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne 

hlukom, prachom a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných 

komunikáciách s ohľadom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

ďalej znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k 

priľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického vybavenia územia a k 

požiarnemu zariadeniu. 

4. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /ďalej len „cestný 

zákon“/ v platnom znení je realizátor povinný počas odstraňovania stavby udržiavať 

čistotu a neznečisťovať komunikácie a verejné priestranstvá. Práce na odstraňovaní 

stavby zabezpečiť tak, aby nebola ovplyvnená plynulosť a bezpečnosť cestnej a pešej 

premávky na okolitých komunikáciách. 

5. Vlastník predmetnej stavby je povinný najneskôr 15 dní pred začatím odstraňovania 

stavby písomne oznámiť meno právnickej osoby oprávnenej na vykonávanie prác na 

odstraňovaní stavby resp. meno kvalifikovanej osoby, ktorá zabezpečí odborný dozor 

nad vykonávaním týchto prác. 

6. Vlastník predmetnej stavby je povinný stavbu vrátane základových konštrukcii 

odstrániť postupným rozoberaním podľa technologického postupu odstraňovania 

stavby vypracovaného stavbyvedúcim resp. kvalifikovanou osobou. Pri odstraňovaní 

sa trhaviny nepoužijú. 

7. Dodržať požiadavky na odstraňovanie stavieb podľa § 42 vyhlášky MŽP SR č. 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu. 
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8. Stavebník dodrží všetky VZN obce Kšinná so stavebnou činnosťou, zákonom č. 

79/2015 Z.z.. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

t.j. sutina a odpad vzniknutý pri odstraňovaní predmetnej stavby bude prednostne 

zhodnotený resp. zneškodnený v súlade so zákonom. 

9. Vlastník predmetnej stavby je povinný po odstránení stavby uviesť dotknutý pozemok 

do pôvodného stavu vrátane výsadby zelene a ak to nie je možné alebo hospodársky 

účelné, poskytnúť vlastníkovi pozemku primeranú náhradu podľa všeobecných 

predpisov o náhrade škody. 

10. Práce na odstraňovaní predmetnej stavby možno začať až po nadobudnutí 

právoplatnosti tohto rozhodnutia v zmysle § 52 správneho poriadku. Pred 

nadobudnutím právoplatnosti možno vykonať práce na odstraňovaní, ktoré by 

v prípade ich uskutočňovania mali charakter bežných udržiavacích prác podľa § 139b 

ods. 15 stavebného zákona. 

11. Náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník v celom rozsahu podľa § 89 ods. 1 

stavebného zákona. 

12. 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 podľa § 89 ods. 2 stavebného zákona. 

 

 

 

Odôvodnenie. 

 

Obec Kšinná na základe postúpenia zápisnice z vykonaného ŠSD dňa 16.09.2021 

a statického posúdenia stavby vypracovaného Ing. Petrom Trávničkom autorizovaným 

statikom aut. osv. č.: 2354*I3, 07/2019 stavby „Rodinný dom“ súpisné číslo 44, na pozemku 

parc. č. C-KN 42 v katastrálnom území Kšinná, začala konanie o nariadení odstránenia stavby 

„Rodinný dom“ súpisné číslo 44, na pozemku parc. č.  C-KN 42 v katastrálnom území 

Kšinná, ktorý je vo vlastníctve Ing. Milan Botka, A. Stodolu 8/42, 971 01 Prievidza, Nadežda 

Borsigová, Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovení  § 88 ods. 1 

písm. a) stavebného zákona a  § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – 

správny poriadok. 

 

 Obec Kšinná ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznámila listom pod č. 

156/2021 zo dňa 02.12.2021 začatie konania o nariadení odstránenia stavby „Rodinný dom“ 

súpisné číslo 44, na pozemku parc. č. C-KN 42 v katastrálnom území Kšinná  podľa § 88 ods. 

1 písm. a) stavebného zákona a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň 21.12.2021. 

 

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby bolo riadne doručené 

účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy čo je preukázané doručenkami 

v spise. 

 

     Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci konania tak ako je uvedené v Zápisnici  

z konania o nariadení odstránenia stavby „Rodinný dom“ súpisné číslo 44 na pozemku parc. 

č. C-KN 42 v katastrálnom území Kšinná  zo dňa 21.12.2021. 
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Stavebný úrad má za to, že na základe priebehu konania, vypracovaného statického 

posúdenia stavby vypracovaného Ing. Petrom Trávničkom autorizovaným statikom aut. osv. 

č.: 2354*I3, 07/2019, vyššie uvedených ustanovení stavebného zákona a popísaných 

skutočností vyplýva, že predmetnú stavbu nemožno dodatočne sanovať a preto stavebný úrad 

nariadil odstránenie tejto stavby v havarijnom stave za určených podmienok tak, aby neboli 

dotknuté práva a právom chránené verejné záujmy a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Podľa § 88 ods. 1 písm. a) stavebného zákona „Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby 

odstránenie závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno 

hospodárne opraviť.  

 

Podľa § 89 ods. 1 stavebného zákona „Náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník. 

Stavebný úrad môže rozhodnúť, že časť skutočných nákladov na odstránenie stavby uhradí 

vlastník podľa miery svojej zodpovednosti za stav stavby a zvyšná časť sa uhradí z 

prostriedkov na štátny stavebný príspevok.“ 

 

Podľa § 89 ods. 2 stavebného zákona „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.“ 

 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: Zápisnica z vykonaného ŠSD zo dňa 

16.09.2021, statické posúdenie spracované Ing. Petrom Trávničkom autorizovaným statikom 

aut. osv. č.: 2354*I3, 07/2019, list vlastníctva č. 278, 794, kópia katastrálnej mapy, zápisnica 

z ústneho pojednávania zo dňa 21.12.2021. 

  

 

Poučenie 

 

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. 

Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Obec Kšinná, 956 41 Kšinná 102. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom 

podľa § 6 a nasl.  zákona č. 162/2015 Z.z.  Správny súdny poriadok. 

 

 

 

 

    JUDr. Tatiana Botková 

                             starostka obce 

 

Podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky 

a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce. 

Vyvesené dňa ........................... 

Zvesené dňa ........................... 

 ______________________ 

 pečiatka a podpis 

 oprávnenej osoby 
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Rozhodnutie sa doručí : 

Vlastníci stavby:  

1. Ing. Milan Botka, A. Stodolu 8/42, 971 01 Prievidza 

2. Nadežda Borsigová, Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto 

3. Neznámym spoluvlastníkom stavby rodinného domu súpisné číslo 44 

v katastrálnom území Kšinná, ktorých vlastnícke alebo iné práva k stavbe môžu 

byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou 

Vlastníci pozemku : 

4. Ing. Milan Botka, A. Stodolu 8/42, 971 01 Prievidza 

5. Nadežda Borsigová, Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto 

Projektant  :  

6. Ing. Peter Trávniček, PROJEKTING s.r.o., Ružová 13, 945 01 Komárno 

7. Obec Kšinná 

Dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí : 

8. OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad 

Bebravou  

9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 

55  Topoľčany 

11. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

13. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

14. spis 


