OBEC ŠÍPKOVÉ
Obecný úrad Šípkové, 922 03 Šípkové 113
č.j. 2022/00037 – Ma /SP

dňa, 21.07. 2022

STAVEBNÉ

POVOLENIE

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník – Dominik Krištofec, bytom Sadová 1049/3c, Vrbové – podal dňa 21.03. 2022 na
tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Záhradná chatka –
novostavba“, na pozemku parc.č. 1181/75 v k.ú. Šípkové, obec Šípkové – záhradková osada Drieňová.
Obec Šípkové ako stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“),
prerokoval žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa ust. §
61 ods. 4 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní (ust. § 39a ods. 4 stavebného
zákona).
Stavebný úrad posúdil žiadosť podľa ust. §§ 37 a 62 v spojitosti s ust. § 63 stavebného zákona,
ust. § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona a ust. vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a na základe tohto posúdenia stavebný
úrad podľa ust. § 66 stavebného zákona, ust. § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z. a ust. vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z.z.

povoľuje

Stavebníkom:
Dominik Krištofec, (03.09. 1984)
Veronika Krištofcová rod. Adamcová (21.05. 1990)
obaja bytom Sadová 1049/3c, Vrbové

stavbu

„ZÁHRADNÁ CHATKA“
v k.ú. Šípkové, obec Šípkové – záhradková osada Drieňová
na pozemku parc.č. 1181/75
v tomto rozsahu :
 samostatne stojaci, prízemný, podpivničený objekt pôdorysného tvaru obdĺžnika
s dĺžkou strán 5,10 m x 6,10 m so sedlovou strechou, ktorý obsahuje :
suterén : vonkajšie schody, chodba, + sklad, technická miestnosť
prízemie : vonkajšie schody, hlavná spoločenská miestnosť + vnútorné schodisko, kúpeľňa +
WC
podkrovie : chodba + schodisko, 2 x podkrovná miestnosť
prípojky IS : elektrická (jestvujúca) z areálového rozvodu elektrickej energie,
vodovodná (jestvujúca) z areálového vodovodu cez jestvujúcu vodovodnú šachtu,
kanalizačná do navrhovanej vodotesnej žumpy
vnútorné inštalácie : voda, kanalizácia, elektro

Údaje o plochách :
zastavaná plocha : 31,26 m2 + vstupná plocha a schody
úžitková plocha : 69,95 m2
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :
01.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorá tvorí prílohu tohto stavebného povolenia, a podmienok uvedených v tomto
stavebnom
povolení.
Prípadné
zmeny
nesmú
byť
prevedené
bez
predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
Polohové umiestnenie stavby :
1,20 m od spoločnej majetkovoprávnej hranice s pozemkom parc.č. 1181/90
11,00 m od spoločnej majetkovoprávnej hranice s pozemkom parc.č. 1181/74
2,51 m od čelnej majetkovoprávnej hranice pozemku (ľavý predný roh)
Výškové umiestnenie stavby
výška stavby : + 5,85 m od kóty ± 0,00 (hrebeň sedlovej strechy)
kóta ± 0,00 (podlaha prízemia) : = 291,65 m.n.m (BpV)

02.

Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy navrhovanej stavby
k tomuto oprávnenou a protokol o vytýčení predloží na kolaudácii stavby.

organizáciou

03.

Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických zariadení, a zároveň dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

04.

Pri výstavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené
vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

05.

Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných
predpisov, vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých stavebných
výrobkov a konštrukčných systémov dokladovať pri kolaudačnom konaní.

06.

Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom
prístup na stavenisko a do stavby, a vytvorí podmienky pre výkon štátneho stavebného
dohľadu.

07.

Stavebník je povinný viesť jednoduchý záznam o stavbe /pri jednoduchých stavbách/, resp.
stavebný denník, ktorý spolu podpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor stavby. V tomto
je povinný uviesť i osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný
zabezpečiť prvú pomoc zranenej osobe, vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť
až do príchodu polície. V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo živote je stavebník povinný
prípad oznámiť do 7 dní stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné povolenie.

08.

Stavebník pri výkone svojej funkcie je povinný nahradiť škody spôsobené
tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti,
prípadne zabezpečiť uvedenie veci do pôvodného stavu.

09.

Stavba bude dokončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
stavebného povolenia. Stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocne. Stavebný dozor
bude vykonávať: Lukáš Gono, Beňovského 355/25, Vrbové.
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10.

Osobitné podmienky :

 Pred začatím výkopových je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných
inžinierskych sietí (IS). V blízkosti existujúcich IS musia byť výkopové práce
uskutočňované ručne, so zvýšenou opatrnosťou. Po ukončení prác musí byť terén
uvedený do pôvodného stavu.
 V prípade neúnosnej zeminy (piesok, mokrý štrk) zastaviť výkopové práce a prizvať
statika resp. stavebný dozor, ktorý určí postup ďalších prác.
 Stavebný dozor musí prevziať osobne všetky železobetónové konštrukcie (dosky,
stropy, prievlaky).
 Strešná konštrukcia musí zachytávať a odvádzať zrážkové vody, zabraňovať ich vnikaniu do
konštrukcií a zachytávať sneh a ľad tak, aby neohrozovali chodcov, účastníkov cestnej premávky
a vlastníkov a užívateľov susedných nehnuteľností.
 Dažďové vody zo strechy musia byť zvedené žľabmi po vlastnom pozemku.
 Nosná konštrukcia strechy musí spĺňať požiadavky mechanickej odolnosti a stability a vykazovať
požadované požiarnotechnické charakteristiky.
 Projekt a realizácia stavby musia rešpektovať závery vyplývajúce z posúdenia jednotlivých
konštrukcií a konštrukčných prvkov.
 V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou
znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách, a výstavbu zabezpečiť bez porušenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. Na ceste nesmie byť skladovaný žiadny
stavebný materiál.
 V zmysle ust. § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 10 ods. 1 písm. j) vyhl.
MŽP SR č. 453/2000 Z.z. stavebník oznámi písomne stavebnému úradu začatie stavby.
 V súlade s ust. § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona stavebník označí stavbu štítkom, z ktorého
bude zrejmé číslo a dátum stavebného povolenia, dátum právoplatnosti, názov a pečiatka
stavebného úradu.
 V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou
znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách, a výstavbu zabezpečiť bez porušenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
 Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady
na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa
bude realizovať na náklad investora stavby.
 Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných
vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
 Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
 Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava (vyjadrenie zo dňa 13.01. 2022)
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu :
Novostavby záhradnej chatky – Elektroinštalácia, na pozemku registra C, s parcelným číslom
1181/75 v katastrálnom území Šípkové (ďalej len „Stavba“), podľa predloženej projektovej
dokumentácie Ing. Roman Rybári, zo dňa 11/2021 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), za týchto
podmienok :
 V záujmovom území neprichádza k styku s káblovými vedeniami VN, NN v správe ZSD, a.s.. ZSD
a.s. v uvedenej chatovej osade nemá vybudované distribučné elektrické rozvody NN. Stavba bude
napojená na elektrickú energiu z jestvujúcich rozvodov v chatovej osade.
 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej
dokumentácie;
 Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné
pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky
elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
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Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania.
Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako
dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.
v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).
V prípade záujmu o konzultáciu technického riešenia budúceho pripojenia kontaktujte Špecialistu
správy energetických zariadení Ondrej Sliva, e-mail : ondrej.sliva@zsdis.sk.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0022/2022/Ga z 11.1. 2022)
Záujmové územie
Stavebník
Názov stavby
Spracovateľ PD

:
:
:
:

Obec Šípkové, k.ú. Šípkové, parc.č. 1181/75
Krištofec Dominik
Novostavba záhradnej chatky
Ing. Roman Rybárik

Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového
zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"):
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej
plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok :
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
 Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie
vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, e-mail : jozef.baran@spp-distribucia.sk) na
vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu
a uloženia výstražnej fólie; výsledok bude zaznamenaný do stavebného denníka;
 stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich
odkrytia proti poškodeniu;
 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života,
zdravia a majetku verejnosti,
 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení
Zákona o energetike sankciu vo výške 300 – až 150 000 €; poškodením plynárenského zariadenia
môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne
trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa
§ 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete
v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby,
kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete
v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
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 k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
OSOBITNÉ PODMIENKY:
 žiadne
Upozornenie :
 Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných
pásiem) ku dňu jeho vydania.
 Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
 Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie
stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 11.1. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je
povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
 V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je
stavebník povinný podať pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej
siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky,
prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak
dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska
vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých
bolo toto stanovisko vydané.

Slovak Telekom a.s. Bratislava (vyjadrenie č. 6612137097 z 15.12. 2021)
Na základe Vašej žiadosti i vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Platnosť vyjadrenia do 15.12. 2022.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu.
 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť
podľa bodu 3.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí – Anton
Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902 719 840.
 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a
dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť
úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
 Prílohy k vyjadreniu : Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
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Krajský pamiatkový úrad Trnava (vyjadrenie č. KPUTT-2021/1022-643/106700/KSI zo dňa
20.12.2021)
 Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým
úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov.
 Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č. 50/1976
Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 Kontakt na oznámenie nálezu : 033/24 52 111.
11.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
(ust. § 52 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb.).

12.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti nebude stavba začatá, resp. stavebník nepožiada príslušný
stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia.

13.

Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia. O jeho vydanie požiada
stavebník po ukončení stavby príslušný stavebný úrad. K žiadosti doloží najmä :
 doklad o vytýčení stavby a Geometrický plán na zameranie stavby,
 revízne správy, tlakové a tesnostné skúšky vybudovaných inštalácií a prípojok inžinierskych
sietí,
 Energetický certifikát objektu,
 doklad o vodotesnosti žumpy
 doklady o vhodnosti použitých stavebných výrobkov /certifikáty/

14.

Stavebník všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po
doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.

15.

Toto stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a
účastníkov konania (ust. § 70 zákona č. 50/1976 Zb.).
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

neboli uplatnené žiadne námietky

Odôvodnenie
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní vedenom v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona,
posúdil žiadosť podľa ust. § 37 a § 62 v spojitosti s ust. § 63 stavebného zákona, ust. § 8 vyhl. MŽP SR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ust. vyhlášky MŽP
SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a zistil, že uskutočnením stavby podľa overenej dokumentácie
stavby a podmienok určených v tomto stavebnom povolení pre realizáciu stavby, nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Podmienky
a požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.
Správny poplatok za vydanie rozhodnutia sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrubuje vo výške 50 €. Poplatok bol uhradený v hotovosti
do pokladne obce tunajšieho stavebného úradu.
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa ust. § 69 ods. 2 stavebného
zákona a musí byť vyvesené na úradných tabuliach správneho orgánu (Obec Šípkové),
pričom posledný (15-ty) deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým (v miestnej tlači,
rozhlase alebo na dočasnej úradne tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka).
POUČENIE :
Podľa ust. § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenia (doručenia).
Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie (Obec
Šípkové - Obecný úrad Šípkové, 922 03 Šípkové č. 113).
Toto rozhodnutie je možné preskúmať príslušným súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Jana Miškufová
starostka obce Šípkové

Stavebné povolenie sa doručí : účastníci konania – verejnou vyhláškou
Na vedomie :
(stavebník) + 1 x PD overená : Dominik Krištofec, Sadová 1049/3c, Vrbové
Veronika Krištofcová Sadová 1049/3c, Vrbové
Lukáš Gono, Beňovského 355/25, Vrbové (stavebný dozor)
ZSD, a.s., Čulenova 6, Bratislava
SPP – distribučná, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Okresný úrad Piešťany – katastrálny odbor (právoplatné rozhodnutie)

Kópia : Obec Šípkové / spis
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