
 

 

OB E C  L A D OM I R OV Á ,  09 0  0 3  L A DO M IR O VÁ  
Č.j.:   242/2022 - 61                                                                                    Svidník, 06.05.2022 
Vybavuje:  Ing. Viktória Vašková, Spoločný obecný úrad Nižný Orlík,  

poverený výkonom stavebnej správy pre obec Ladomirová. 
 
 
 

DODATOČNÉ 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 

 
Mgr. Jozef Bojčík, Ladomirová 65 podal dňa 10.03.2022 obci  Ladomirová  ako 

príslušnému stavebnému úradu, žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Prístrešok 
pre včelín“,  na pozemku C-KN parc. č. 685/2 v katastrálnom území obce Ladomirová, podľa 
predloženej projektovej dokumentácie stavby.         

Obec Ladomirová ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších noviel (ďalej len 
stavebný zákon), po preskúmaní žiadosti podľa §62, 63 a §88 písm. a) stavebného zákona v  
stavebnom konaní a po ústnom prejednaní žiadosti dňa 13.11.2021 na Obecnom úrade 
Ladomirová rozhodla 

 
                                           t a k t o : 
 
stavba „Prístrešok pre včelín“ na pozemku parc. č. C-KN 685/2 v katastrálnom 

území obce Ladomirová, pre Mgr. Jozefa Bojčíka, trvale bytom Ladomirová 65, sa podľa 
§ 88a, §66 stavebného zákona  a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.  

 
I. d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e . 

 
Súčasne sa týmto rozhodnutím v zmysle § 82 stavebného zákona v spojení s § 20 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
stavebníkom na základe návrhu zo dňa 07.10.2021 

 
II.  p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e 

 
stavby s názvom:  „Prístrešok pre včelín“  
na pozemku: C-KN parc. č. 685/2  v k.ú. obce Ladomirová 
podľa: projektovej dokumentácie z februára 2022 od Pavla Hanáka, Záhradná 

35/4, Svidník   
druh stavby:  dočasná stavba 
 
Popis stavby: 

Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasná stavba oceľového prístrešku pre včelín 
o pôdorysných rozmeroch 3,5 x 26,5 m, s pultovou strechou, na dobu 10 rokov. Nosný systém 
stavby tvorí oceľová konštrukcia na oceľových stĺpoch ukotvených v betónových pätkách.  
 
Projektovú dokumentáciu jednoduchej stavby vypracoval: Pavel Hanák, Záhradná 35/4, 
Svidník   

Rozhodnutie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy vydal: Okresný úrad Svidník,Pozemkový 
a lesný odbor č. 2022/001900-002  zo dňa 24.3.2022.  



 
Pre  dokončenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
  Keďže stavba je  ukončená podmienky na výstavbu sa neurčujú. 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Mgr. Jozef Bojčík, Ladomirová 65 podal dňa 10.03.2022 obci  Ladomirová  ako 
príslušnému stavebnému úradu, žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Prístrešok 
pre včelín“,  na pozemku C-KN parc. č. 685/2 v katastrálnom území obce Ladomirová, podľa 
predloženej projektovej dokumentácie stavby.         

Obec Ladomirová, ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa §61 stavebného zákona 
dňa 14.03.2022 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom štátnej správy. Dňa 03.05.2022 vykonal stavebný úrad ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním.  Z  preskúmaného stavu o povolení stavby bolo zistené, že 
stavba prístreška je zrealizovaná a ukončená, avšak dodatočným povolením stavby nie sú 
ohrozené ani neprimerane obmedzené záujmy spoločnosti, ani práva a právom chránené 
záujmy účastníkov konania.  

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: žiadosť stavebníka, ústne pojednávanie, 
miestna obhliadka, doklady o vlastníctve k uvedeným nehnuteľnostiam, stanovisko OÚ 
Svidník – PLO č. 2022/001900-002  zo dňa 24.3.2022 a projektová dokumentácia z februára 
2022 vyhotovená Pavlom Hanákom, Záhradná 35/4, Svidník.   

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené § 47 stavebného zákona, §9 vyhl. č. 
453/2000 Z.z. a vyhl. č. 532/2002 Z.z. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu . 

Námietky ani pripomienky účastníkov stavebného konania neboli vznesené.  
Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako to je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 

P o u č e n i e : 
 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 
možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním obci Ladomirová. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

                                           PhDr. Vladislav Cuper   
                                                                                     starosta obce Ladomirová  

 

Doručuje sa: 
1. Mgr. Jozef Bojčík, Ladomirová 65  
2. Michal Teľatník, Trieda SNP 1675/34, Košice, 040 11 
3. Obec Ladomirová,090 03 - starosta obce 
4. Pavel Hanák, Záhradná 35/4, Svidník  - projektant 
5. OÚ Svidník – OSŽP, Sov. hrdinov 102, Svidník 
6. OÚ Svidník – PLO, Sov. hrdinov 102, Svidník 

Ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky 


