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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

VEC: Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) 
 

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov  /ďalej len ,,stavebný zákon“/ a v súlade s § 5 písm. a) ods. 

2 zákona č 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie (ďalej le n „stavebný 

úrad"), poveril podľa § 99 písm. b) stavebného zákona hore uvedených zamestnancov stavebného úradu, ako orgán 

štátneho stavebného dohľadu, ktorí  

o z n a m u j ú, 

že na základe podnetu sa podľa § 98 ods. 1 a § 98 ods. 2 písm. (e) a (f)  stavebného zákona vykoná štátny 

stavebný dohľad na stavbu rodinného domu č. 417, ktorý sa nachádza na pozemku č. KN-C 932 v k.ú. 

Nesluša.  
 

Štátny stavebný dohľad sa uskutoční dňa  08.04.2022 (piatok) o 12:15 hod.  so stretnutím pred 

výkonom ŠSD pred rd č. 417 v k.ú. Nesluša 
 

Poverení zamestnanci orgánu územného plánovania, stavebného úradu, krajského stavebného úradu, inšpekcie a ďalších 
orgánov štátnej správy podľa § 134 ods. 1 stavebného zákona  môžu vstupovať na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu a 

do nej s vedomím ich vlastníkov, ak plnia úkony vyplývajúce z tohto zákona, ktoré sa týchto pozemkov a stavieb dotýkajú; 
pritom musia dbať, aby čo najmenej rušili ich užívanie a aby ich činnosťou nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 
Oprávnenie na vstup sa preukazuje osobitným preukazom. 
 

Vlastníci stavby sú podľa § 100 písm. a) stavebného zákona povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi 

prizvaným znalcom vstupovať na  stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon 
dohľadu.  
 

Podľa § 105 ods. 1 písmeno e) a c) Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk sa potresce ten, kto 

e) znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám (§ 134) alebo oprávneným 
zamestnancom orgánov štátnej správy, ktorí plnia úlohy vyplývajúce z tohto zákona a týkajúce sa tohto pozemku alebo stavby, 
c) nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu 

štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu. 
 

Orgán štátneho stavebného dohľadu vyzýva vlastníkov, aby sa pri výkone ŠSD preukázali právnymi dokladmi, ak boli 

vydané.   

 

 

 

 

        Juraj Čierňava   

                                                                za poverených zamestnancov stavebného úradu 

 

  

                 
Doručuje sa: 

Božena Burdiaková, Majakovského 2150/68, 734 01 Karviná-Mizerov, CZ , vlastník RD č. 417 v 1/4 

Marian Burdiak, Na Kopci 2109/41, 734 01 Karviná-Mizerov, CZ, vlastník RD č. 417 v 1/4 
 

Vlastníkom pozemku KN-C 932 a neznámym vlastníkom RD č. 417 v ostatnej 1/2 verejnou vyhláškou. Oznámenie musí 

byť vyvesené v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 

15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

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

 

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:  
 

Co: Obec Nesluša, starostka obce /5. Spis 

 


