
Obec Úbrež 
Úbrež 169, 072 42 Úbrež 

Spoločný  obecný úrad Sobrance  
 

Č.j.:  OcÚ-177/2021 – 152/2021                                                                     Úbrež  07.09.2021 

 

 

 

VEC   Zmena líniovej  stavby  pred dokončením – „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov         

                                                                                   v obci Úbrež.“ 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

               Stavebník Obec Úbrež, podal dňa  03.08.2021 na tunajšom úrade - Spoločný obecný 

stavebný úrad  Sobrance  návrh   na  vydanie  povolenia  na  zmenu líniovej  stavby  pred 

dokončením – „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“, na  ktorú  bolo vydané 

stavebné povolenie Obcou Úbrež dňa 25.10.2019  pod č. j. OcÚ-367/2019-2019/191, na 

pozemku p.č. KN E 1366,1377,1379,1380,1384 katastrálne územie  Úbrež.  

 

Obec Úbrež, starosta obce ako   príslušný  správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, rozhodol podľa § 

3a ods. 4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení zmien 

a doplnení a podľa § 66 a násl., § 117 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení, a podľa §10 vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a násl. zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení, vo veci žiadosti  

v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti 

účastníkov  stavebného konania , ako aj záujmov  chránených dotknutými orgánmi štátnej 

správy a podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona  takto: 

 

Zmena nedokončenej stavby „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“  

umiestnená na  pozemku p.č. KN E 1366,1377,1379,1380,1384 katastrálne územie  Úbrež sa 

povoľuje v tomto rozsahu:  
 

Obsahom zmeny sú šírkové pomery chodníkov a zriadenie  zariadenia pre imobilných :  

 SO 01 Trasa "A" - zmena : 

o šírka chodníka z 1,2m sa upravuje na 1,3m, 

o plocha chodníkov je 412,1m2, plocha vjazdov ostáva 83,22m2, spolu plocha = 

495,32m2, 

o v mieste vjazdov a nájazdov pre imobilných je navrhované oceľové zábradlie 

rúrkové s dvomi vodorovnými rúrkami, 

 



 SO 02 Trasa "B" - zmena : 

o upresnenie dĺžky chodníka cca 178,37m. 

 SO 03.1  Trasa "C1" - zmena : 

o upresnenie dĺžky chodníka cca 173,17m. 

 SO 03.2  Trasa "C2" - zmena : 

o upresnenie dĺžky chodníka cca 125,76m. 

 SO 03.3  Trasa "C3" - zmena : 

o upresnenie dĺžky chodníka cca 232,07m. 

 SO 03.4   Trasa "C4" - zmena : 

o upresnenie dĺžky chodníka cca 240,69m na ľavej strane a 4,0m na pravej strane. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky: 

 

1. Akékoľvek iné zmeny nesmú  byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia    

     stavebným úradom. 

2.  Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v  

     stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.  

3.  Po ukončení stavby investor požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia tunajší  

     stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.  

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 

                V  stavebnom konaní  o zmene stavby  neboli podané žiadne  námietky ani 

pripomienky. 

 Stavebné  povolenie č OcÚ-367/2019-2019/191 vydané obcou Úbrež, zo dňa 

25.10.2019,  je  naďalej   platné so zmenami odsúhlasenými v  tomto rozhodnutí. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

 

           Stavebný úrad  preskúmal žiadosť o  povolenie zmeny stavby  v  zmysle § 68 ods. 2 

stavebného zákona a zistil, že uskutočnením zmeny stavby nie  sú  ohrozené  záujmy  

spoločnosti  ani  neprimerane  obmedzené  či  ohrozené  práva a  oprávnené záujmy  

účastníkov. Dokumentácia zmeny stavby bola spracovaná oprávnenou osobou a spĺňa 

všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Zmeny nie sú v rozpore s vydaným 

rozhodnutím v  stavebnom konaní na predmetnú stavbu.  

 

 Oznámenie o zmene stavby pred dokončením bolo oznámené dotknutým účastníkom 

konania obcou Úbrež dňa 06.08.2021 pod č.j. OcÚ-177/2021 – 152/2021 a verejnou 

vyhláškou. Účastníci konania  v termíne  do  21.08.2021  si neuplatnili žiadne námietky alebo 

pripomienky. Na základe  zisteného skutkového stavu  veci bolo rozhodnuté  tak, ako je to 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

 

Za predmetný úkon  sa v zmysle zákona NR SR č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon   č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  § 4 ods1.  /štátne orgány, obce, vyššie 

územné celky a rozpočtové organizácie/  poplatok nevyrubuje. 

 



P o u č e n i e : 
 
 
 

Podľa zákona § 53 zákona č.71/1967 Z.z. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Úbrež, Úbrež 169,072 42.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľne 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./ 

 

Prílohy : Overená dokumentácia stavby.  
 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Martin Hvižďak 

                                                                                                                   starosta obce 
 

 

Doručí sa: 

1. Obec  Úbrež, Úbrež 169, 072 42 

 

Na vedomie:  

               1.    OÚ Sobrance ,OS o ŽP, Tyršova 12, 073 01  

2. Správa ciest KSK, Námestie maratónu mieru 1,042 66 Košice 

3. OU Michalovce OCD a PK , Námestie slobody 1, Michalovce 

4. OR PZ Michalovce , ODI , J.Hollého 46, Michalovce 

5. VSD a.s. , Mlynská 31, 042 91 Košice 

6. VVS a.s., Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 

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

8. SPP- Distribúcia a.s. , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

9. mmm architects , Lekárovce 78, 072 54  

  

 

 

Toto rozhodnutie sa vydáva verejnou vyhláškou podľa § 61 odst.4 stavebného zákona. 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní  na úradnej tabuli obce. 

 

 

Vyvesené dňa: 07.09.2021                                                       Zvesené dňa :........................... 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu , ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie: 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Michal Dinič 

 

tel. č. – 056/652 2210, e-mail : dinic.michal@sobrance.sk  

 


