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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

ROZHODNUTIE O ODSTRÁNENÍ STAVBY 
 

 

 Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien 

a doplnení a § 5 písm. a) bod 1 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 v súlade so zákonom         

č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky, rozhodol podľa § 88 ods. 3 zákona č. 50/1076 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, § 25 vyhlášky 

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

a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti 

o povolenie na odstránenie stavby takto: 

 

p o v o ľ u j e 

 

vlastníkovi stavby: STAFIM SK s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava 

 

o d s t r á n e n i e     s t a v b y: 

 

„Prevádzková budova č.s. 838“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6780/181-182 

v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou 

 

Uvedenie stavby do užívania bolo v roku 1978. Jedná sa o dvojpodlažný objekt s 

plochou strechou obdĺžnikovitého tvaru a jednopodlažnej prístavby s pultovou strechou 

obdĺžnikového pôdorysu. Pôdorysné rozmery dvojpodlažného objektu sú 12,91x 30,10 m s 

výškou 6,05 m a rozmery jednopodlažnej prístavby sú 17,55x7,97 m a výškou 5,35 m. Cez 

hlavný vstup sa dostaneme na 1.NP, kde je centrálna chodba, ktorá rozdeľuje objekt pozdĺžne 

na dve časti. Umiestnené sú tu miestnosti skladu, kancelárií, výroby a sociálneho zázemia. 

Schodiskom sa dostaneme na 2.NP, kde sa nachádza otvorený priestor určený na výrobu. V 

juhozápadnej časti sú umiestnené sklady, šatne, sociálne zázemie. Súčasťou objektu je aj výťah. 

V jednopodlažnej prístavbe je umiestnený veľký sklad materiálu a dva menšie sklady na 

juhozápadnej strane. Prístavba je prístupná z chodby 1.NP a z exteriéru. Z exteriérovej strany 
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na juhovýchodnej strane je umiestnené oceľové schodisko. Objekt je napojený na elektrickú 

energiu, vodu, kanalizáciu a plyn. 

Skutkové prípojky vodovodu a verejnej kanalizácie, plynu a NN prípojka budú 

zachované a dočasne budú zaslepené. Prípojky sa následne využijú k novej stavbe a jej úprava 

bude súčasťou povolenia novej stavby.  

 

Technologický popis prác: 

V rámci prieskumu a prípravných prác búrania objektu bude zabezpečené: 

1. Pred začatím samotných búracích prác bude uskutočnený opätovný prieskum stavu stavby 

a jej okolia, musia sa zistiť inžinierske siete a stav dotknutých vedľajších stavieb. Na 

prieskum sa musí využiť dokumentácia stavby a dokumentácia dotknutých vedľajších 

stavieb. Následne sa o prieskume vyhotoví záznam.  

2. Pri zmene podmienok počas búracích prác a rekonštrukčných prác sa technologický postup 

musí upraviť tak, aby bola vždy zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

3. Rozvodné siete alebo zariadenia inštalované v búranej stavbe sa pred začatím prác musia 

odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Pred poškodením sa musia zabezpečiť aj 

siete, do ktorých ústia prípojky. O úplnom odpojení objektu od inžinierskych sietí je 

potrebné zhotoviť protokol. 

4. Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného pokynu vydaného zodpovednou 

osobou. 

5. Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú. 

6. Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením najmenej do 

výšky 1,8 m, ak tomu nebráni technológia búrania. Ak ohrozený priestor nebude možné 

oplotiť, musí sa zabezpečiť strážením alebo iným vhodným spôsobom. 

7. Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb, najmä tých, 

ktoré by rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili oporu.  

 

Technológia búrania bude prebiehať ručne a strojne.  Prevažná časť ručného búrania bude 

spočívať v odstránení povlakových krytín, výplní otvorov, vybavenia stavby, pomocných 

konštrukcií a časti nosnej konštrukcie strechy a stien. Táto časť bude zrealizovaná v prvej fáze. 

Strojné búranie bude použité hlavne pri odstraňovaní betónových konštrukcií (základov a 

nosnej konštrukcie stropov a stien ).  

Pre všetky stavebné konštrukcie platí, že sa rozoberajú z hora na dol. Ak bude hroziť 

nebezpečenstvo pádu osôb vykonávajúcich búracie práce z výšky alebo do hĺbky, najmä pri 

búraní obvodových stien objektu,  musia sa vykonať opatrenia na zaistenie osôb proti pádu. Pri 

búraní pomocou strojov sa obvodové steny  budú strhávať vždy z vonkajšej strany objektu. 

Steny sa nesmú strhávať rozkolísaním. Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami 

sa musí zistiť, či nie sú nosné. Búracie práce prebiehajúce  nad sebou budú vylúčené. Pri použití 

búracích mechanizmov platí výluka prác osôb v aktívnom a bezpečnostnom pásme búracích 

prác prevádzaných strojmi a mechanizmami. Na skutočnosť zabránenia prístupu osôb do 

búracích zón musí upozorňovať zrozumiteľné a viditeľné označenie asanačného pásma a 

zároveň na bezpečnosť musí dohliadať zodpovedná osoba. 

 

Skrátený popis následnosti krokov búracích prác:  

1. Odstránenie vnútornej inštalácie, výplní otvorov a dverí, následne nenosných deliacich 

priečok. 

2. Odstránenie vrstiev strešného plášťa a oplechovaní stavby. 
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3. Odstránenie nosnej konštrukcie strechy a krovu (pri zabezpečení stability vertikálnych 

nosných konštrukcií) 

4. Odstránenie  stenových konštrukcií  nosné systémy (vždy jedna stena v zábere). 

5. Odstránenie podlahových konštrukcii objektu.  

6. Odstránenie základovej konštrukcie objektu.  

7. Po odstránení základových konštrukcií bude priestor vyrovnaný drveným kamenným 

materiálom zo stavby cca po úroveň pôvodného terénu.  

 

Spracovanie vybúranej  sute :  

Ako dočasná skládka pre suť z búrania betónových a murovaných konštrukcií bude využitá 

priľahlá spevnená plocha – materiál bude triedený. Pre ďalšie spracovanie betónovej sute sa 

použije drvička betónu. Takto získaná suť sa použije do zásypu po základových konštrukciách 

a pre budúce konštrukcie  spevnených plôch. 

Odvoz sute : 

Suť sa môže nakladať a odvážať iba mechanizmami určenými na túto prácu. 

 

 Vlastníci stavby sú povinní odstrániť stavbu „Prevádzková budova č.s. 838“ po 

nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia v lehote do 30. septembra 2021. Odstránená 

bude celá stavba bezo zvyšku. 

 

Pre odstránenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky: 

1. Búracie práce budú uskutočnené podľa technologického postupu vypracované 

zodpovedným projektantom Ing. arch. Viera Tišliarová, Š. Furdeka 30, 036 01 Martin. 

Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu.  

2. Stavba bude odstraňovaná dodávateľsky spoločnosťou ENZA s.r.o, Májová 1098, 022 01 

Čadca 

3. Stavba sa odstraňuje tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a 

zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej 

časti. 

4. Pri odstraňovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani 

prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby. 

5. Okolie odstraňovanej stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne 

obťažované, tzn. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov z 

búracích prác na životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného 

kľudu) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami. Nespaľovať žiadny druh 

odpadu zo stavby na pozemku. 

6. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a 

nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na 

pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.  

7. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude riadiť zákonom                            

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

predpisov.  

8. Stavba bude odstránená v celom rozsahu postupným rozobratím bez použitia trhavín. 

9. Žiadateľ - vlastník odstraňovanej stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie 

susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým 

možno zabrániť, po skončení je povinný uviesť susedné pozemky alebo stavby                         
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do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkom 

náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

 

Námietky účastníkov konania: 

Účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky ani  námietky, o ktorých by musel 

stavebný úrad rozhodnúť.  

 

 Za vydanie rozhodnutia správny orgán vybral podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona 

o poplatkoch, časť V. Stavebná správa, Položka 62 písm. a) bod 2 poplatok vo výške 50,00 €.   

 

Odôvodnenie 

 

 Mesto Krásno nad Kysucou, stavebný úrad obdržal dňa 21.09.2021 žiadosť o povolenie 

na odstránenie stavby „Prevádzková budova č.s. 838“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 

6780/181-182 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou spoločnosti STAFIM SK s.r.o., so sídlom 

Miletičova 1, 821 08 Bratislava. 

 K žiadosti o odstránenie stavby stavebníci doložili dokumentáciu pre odstránenie stavby 

s technologickým opisom búracích prác, ktorú vyhotovila Ing. arch. Viera Tišliarová, Š. 

Furdeka 30, 036 01 Martin. 

 Mesto Krásno nad Kysucou, stavebný úrad oznámil listom zo dňa 23.09.2021 začatie 

konania v predmetnej veci dotknutým orgánom a účastníkom konania, a zároveň upustil                       

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli pomery staveniska dobre 

známe. 

 V konaní na základe písomného oznámenia o začatí konania o odstránení stavby neboli 

vznesené v lehote 7 dní od doručenia oznámenia žiadne námietky ani pripomienky účastníkov 

konania.  

 Odstraňovaná bude celá stavba. Odstránením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti 

ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 Po dôkladnom preskúmaní predloženej žiadosti tunajší úrad dospel k záveru, že žiadateľ 

spĺňa podmienky pre vydanie povolenia na odstránenie stavby, a preto rozhodol tak,                            

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Podľa § 53 a  § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien                                 

a doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie                      

na Mesto Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou). 

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku. 

                      

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta         
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Doručuje sa: 

1. STAFIM SK s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava - navrhovateľ 

2. Ing. arch. Viera Tišliarová, Š. Furdeka 30, 036 01 Martin– projektant 

3. ENZA s.r.o, Májová 1098, 022 01 Čadca 

4. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 

ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. zmien a doplnkov 

(správny poriadok) z dôvodu neznámeho pobytu niektorých osôb a z dôvodu zvlášť 

veľkého počtu účastníkov konania na vedľajších pozemkoch. Oznámenie musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úrade v Krásne nad Kysucou a 

zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou. Posledný deň lehoty 

vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

Dotknutí: 

1. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca 

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

3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

4. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina 

5. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
 

 

 

 

Vyvesené dňa : 20.10.2021       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

                        ................................................................................................... 

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 20.10.2021    do .............................................................. 

 

 

Meno a podpis osoby oprávnenej na zverejnenie ........................................................................ 

 


