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Vec:  Emília Mizerová, trvale bytom Sládkovičova 1208, 024 04 Kysucké Nové Mesto  – 

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby: „Rodinný dom so s.č. 352“ v Krásne nad 

Kysucou   

 

 

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) 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: Emília Mizerová, trvale bytom Sládkovičova 1208, 024 04 Kysucké 

Nové Mesto 
 

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

 

„Rodinný dom so s.č. 352“ 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 8394/1 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou 

 

Dôvodom podania žiadosti na odstránenie stavby je zámer vlastníka nehnuteľnosti 

postaviť na tomto mieste nový objekt rodinného domu. Vek existujúcej stavby rodinného domu 

je cca 90 rokov a tým pádom má zlý technický stav (prehnité drevené trámy, nesúdržné 

kamenné murivo) a jej statika mohla byť narušená chýbajúcou časťou objektu. V súčasnosti 

stavba nespĺňa priestorové a hygienické požiadavky na trvalé bývanie. 
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Rodinný dom bol postavený v roku 1934. Rodinný dom má momentálne pôdorysné 

rozmery 7,44x4,5m a výšku 7,3 m. Jedná sa o dvojpodlažný objekt s pôdorysom v tvare 

obdĺžnika so sedlovou strechou. Pôvodne bola k domu pristavená časť objektu, ktorá sa ale 

nezachovala. Momentálne objekt slúži na rekreačné bývanie – ako chata. Na 1.NP sú 

umiestnené dve miestnosti, ktoré slúžia na sklad náradia. Prístupné sú z pozemku investora. 

Drevenými schodmi a drevenou pavlačou sa dá dostať na 2.NP, kde sa nachádza kuchyňa 

s keramickými kachľami a komínom a z kuchyne sa prechádza do izby. V kuchyni aj výlez do 

strešného priestoru pomocou rebríka. 

Objekt je napojený len na elektrickú energiu.  

 

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. 

 

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. 

3. Odstránenie nosnej konštrukcie strechy a krovu (pri zabezpečení stability vertikálnych 

nosných konštrukcií) 

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

drevených trámov a následne kamenné murivo. 

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 kamenných, murovaných a drevených 

konštrukcií bude využitá priľahlá spevnená plocha – materiál bude triedený. 
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- pre ďalšie spracovanie kamennej sute sa použije drvička. 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. 

 

Búracie práce sa budú riadiť vyhláškou z.z. 147/2013 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 ďalšej platnej 

legislatívy. 

Pracovníci sú povinní používať prostriedky ochrany zdravia /prilby, rukavice, .../ a musia pred 

začiatkom prác absolvovať školenie o bezpečnosti práce. 

Skutočnosti, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť sú napr.: 

- vylúčenie predpisovania použitia toxických alebo karcinogénnych látok 

- zaistenie opatrení proti vzniku škodlivých exhalácií, prachu, pár, hmly a hluku ako aj 

ne bezpečia požiaru 

- zaistenie ochrany osôb, ich očí, kože, sluchu a dýchacích ciest 

- ochrana vody a pôdy počas realizácie prác protikoróznej ochrany 

- recyklácia materiálov a ukladanie odpadov 

 

 

 Vlastník stavby je povinný odstrániť stavbu „Rodinný dom so s.č. 352“ v lehote                          

do 30. septembra 2020 od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 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. Prípadné zmeny nesmú byť 

uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

2. 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. 

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

prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby. 

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

obťažované, t.zn. 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. 

5. 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.  

6. 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.  

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

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

susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým 
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možno zabrániť, po skončení je povinný uviesť susedné pozemky alebo stavby                         

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 20,00 €.   

 

Odôvodnenie 

 

 Mesto Krásno nad Kysucou, stavebný úrad obdržal dňa 23.04.2020 žiadosť o povolenie 

na odstránenie stavby „Rodinný dom so s.č. 352“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 8394/1 

v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou žiadateľky Emília Mizerová, trvale bytom Sládkovičova 

1208, 024 04 Kysucké Nové Mesto. 

 K žiadosti o odstránenie stavby žiadateľka doložila 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 23.04.2020 začatie 

konania v predmetnej veci 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 

žiadateľka 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. Emília Mizerová, Sládkovičova 1208, 024 04 Kysucké Nové Mesto - navrhovateľka 

2. Ing. arch. Viera Tišliarová, Š. Furdeka 30, 036 01 Martin – architekt / dozor 

3. Štefan Poštek, Kalinov č. 351, 023 02 Krásno nad Kysucou 

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 pozemkoch registra „E“ parc. č. 8394, 7865/1. 

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. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 21.05.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 21.05.2020    do .............................................................. 

 

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

 


