
OBEC KLOKOCOV
023 22 K|okočov č. 962

Yýst.lt27l2019lCa
Vybavuje: Cavajda

Stavebník:
Adresa:

Jozef Boháčik
Klokočovr;- -_--.:

V Klokočove 22.ll.20t9

KOLAUDACNE ROZHODI{UTIE

podal dňa 21 .10.2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu ,,Poschodová
dvojgarátž"' pre ktoľú vydala obec Klokočov stavebné povolenie pod č. j. : Yýst. 673l2O77lČa, dňa
14.9.2017.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný uľad, podľa $ ll7 zékona č,.5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poľiadku /stavebný zákon/v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu
žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením $
82 ods. 1 stavebného zákona

povol'uje
užívanie stavby

orPoschodová dvoj g aríŽ('

postavenej na pozemku p.č. C-KN 545512 v k.ú. Klokočov.

Pľe užívanie stavby obec Klokočov podľa $ 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto
podmienky:

1. stavbu užívať v súlade s platn;imi pľávnymi predpismi, najmä bezpečnostrrými, hygienick;imi,
poŽiarnymi a v súlade so všeobecno-technick;ými požiadavkami na výstavbu,

2. pri nakladaní s komunálnym odpadom zaobchádzať v súlade so všeobecne závazným
nariadením obce, v zmysle zákonao odpadoch'

3. stavebník v prípade pádu snehu zo strešnej konštrukcie stavby /spád strechy si nevyŽadoval
montátž zachyávačov snehď na miestnu komunikáciu, vykoná bezodkladné odstľánenie snehu
z miestnej komunikácie tak, aby nebola snehom ohľozená bezpečná pľemávka na miestnej
komunikácii.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na kolaudovanej stavbe zistené tieto nedostatky:
zaústit'vody zo strešných žľabov a zvodov do odvodňovacieho rigolu,
dokončiť spevnené plochy.

Dokončené budú do 30.6.2020.
Zistene nedostatky nebľánia riadnemu užívaniu stavby a vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
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ODOVODNENIE
Jozef Boháčik podal dňa 21'10.2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu

,,Poschodová dvojgaržň", pre ktoru vydala obec Klokočov stavebné povolenie pod č. j.:
Yýst.673l2O17lČa, dňa 14.9.2017, postavenej na pozemku p.č. C-KN 545512 vk.ú' Klokočov.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Na základe predloženého návrhu obqc Klokočov,
v zmysle $ 80 stavebného zákona oznáĺnila dňa 21.10.2019 účastnftom konania začatíe kolaudačného
konania a súčasne na prerokovanie návľhu nariadila ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na
dňa 20.1l.2019. Znélmym účastníkom konania oznámenie doručila adresným spôsobom, neznámym
účastníkom veľej nou vyhláškou.

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou oveľenou v stavebnom
konaní, boli dodržané podmienky stavebného povolenia. Užívaním stavby nebude ohľozený Život
azdravie osôb, ani životné pľostredie.

POUCENIE:
Podl'a $ 54 zakona č.7111967 Zb. o spľávnom konaní proti tomuto rozhodnutiu samoŽľro

odvolď v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na obec Klokočov.

V zmysle $ 47 ods.4 zékonač.7lll967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je toto
rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných pľostriedkov.
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Jana Foldinová

staľostka obce
A

- ĺ;C

ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2) zŕkona
č.7llt967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením rozhodnutia na dobu 15 dní na
uradnej tabuli obecného úradu v Klokočove.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENE DŇA: .'./p-..(!....// (.?. ZVESENE oŇe:

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Správny poplatok v zmysle zákona č. |45/|995 Z'z. v plailom zrení vo rnýške 20 EUR bol uhĺadený

Tel. 041/43581 10, kl.12 - starosta
Tel. 041/4358l 10' kl. 16 - knižnica
www.klokocov.sk

Tel. 041/4358l 10' kl. l8 -učtareň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fa,x 041/4358338

Tel. 041/4358l l0' kl. 17 - úsek
daní a polhohospodarstva

dane@klokocov.sk


