OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
- stavebný úrad Číslo : SOÚ 3080/2/2020/KOC

V Spišskom Štvrtku, dňa 10. 11. 2020

ROZHODNUTIE
Dňa 20. 10. 2020 podala Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok,
Námestie Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO 31 966 519 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Kláštor Minoritov, Obnova stredovekej kaplnky r.k.
Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku“, parcela číslo C KN 1 v katastrálnom
území Spišský Štvrtok.
Obec Spišský Štvrtok ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle
ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a obec ako správny orgán, v zmysle § 46
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť
stavebníka v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po
jej preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto :
stavba „Kláštor Minoritov, Obnova stredovekej kaplnky r.k. Nanebovzatia Panny
Márie v Spišskom Štvrtku“ umiestnená na pozemku parcela C KN 1 v katastrálnom území
Spišský Štvrtok sa v zmysle § 66 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 10 vyhl.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje

pre stavebníka: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok,
Námestie Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO 31 966 519

2
Popis
V zmysle Pamiatkového zákona ja kaplnka nositeľom významných historických,
spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, technických a výtvarných
hodnôt.
Predmetom PD sú:
E.1. Sanácia kaplnky 1 .PP - architektonicko - stavebné riešenie v rozsahu :
 Sanácia murív kaplnky a podzemnej chodby pod terénom odvetraním. Realizácia
zvislej hydroizolácie obvodových murív a horizontálnej hydroizolácie nad klenbou
podzemnej chodby.
 Teréne úpravy v ploche výkopov. Odspádovanie povrchu terénu smerom od objektu v
sklone 3 %.
 Vonkajšie schodisko bude zdemontované a schodiskové stupne spätne uložené v
jestvujúcom tvare a výškach terénu.
 Nové podlahy pod plochou lavíc v kaplnke. Rozobratie jestvujúcej veľkoplošnej
kamennej dlažby v chodbe a spätné uloženie.
E.2. Statika - statické posúdenie - správa pre stupeň
PSP. E.3. Temperovanie Kaplnky 1.PP.
E.4. Osvetlenie Kaplnky 1 .PP a podzemnej chodby - interiér, prevádzkové osvetlenie a
iluminácia fasád - exteriér.
E.5. Elektroinštalácia - prípojka NN, silnoprúd, osvetlenie.
E.6. Nútené vetranie Kaplnky 1.PP a podzemnej chodby.
- E.7. Požiarna ochrana kaplnky
- F. Doklady.
Stavebno - technický stav objektu :
Predmetom projektu je len spodná časť kaplnky Nanebovzatia Panny Márie úroveň 1.PP interiér + podzemná chodba z Kaplnky do Kláštora minoritov, fasády po rímsu nad 1.PP +
terénne úpravy.Obvodové steny Kaplnky na úrovni 1.PP sú dlhodobo dotované dažďovou
vodou a zemnou vlhkosťou. Strecha kaplnky je bez strešných žľabov a voda pri dažďoch
steká z veľkej výšky a padá na spevnený terén, bohaté architektonické členenie fasád
spôsobuje zvýšené obtekanie a oprskávanie fasád odrazenou dažďovou vodou. Z povrchu
terénu presakuje voda pri dažďoch a snehoch, dopraskanie povrchu fasád a otvorené škáry
medzi kamennými tesanými kvádrami umožňujú vnikanie vody do hĺbky muriva - v úrovni
tesne nad terénom je kamenné murivo deštruované mrazmi do hĺbky od cca 120 do 180 mm.
Cez praskliny v horizontálnych plochách betónov na teréne vniká voda do zeminy pod betóny
a cez vybetónované plochy nemá možnosť odparu.
V jednom mieste dochádza cez širokú škáru v styku kamenných travertínových kusov vonkajšieho schodiska k priesaku vody cez kamennú klenbu do interiéru spojovacej chodby pod
terénom. Dažďová priesaková voda sa vyskytuje v úrovni základovej škáry murív spojovacej
chodby a tesne pod podlahou chodby.
Terén okolo kaplnky je dotovaný dažďovou vodou cez všetky styky kameň-kameň, kameňbetón. Škárová malta vzadláždení spevnených plôch lomovým nepravidelným kameňom je
dopraskaná a tiež dochádza k jej prieniku do zeminy pod dláždením.
V súčasnosti sú obvodové steny spodnej úrovne Kaplnky 1.PP zahĺbené pod terénom cca
1,6- 1,7 m. Priestory Kaplnky 1.PP a spojovacej podzemnej chodby sú nevetrané, najmä v
zimných mesiacoch dochádza k povrchovej kondenzácii vodných pár na najstudenších
povrchoch, čo je zrejmé najmä na zatečenom povrchu plochy parapetného muriva okien, kam
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steká skondenzovaná voda z plochy jednoskiel vitráží okien. Zavíhanie murív pod úrovňou
terénu a atakovanie povrchov fasád nad terénom odrazenou dažďovou vodou spôsobujú
degradáciu stavebných materiálov v hmote.

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky
1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným
úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Zodpovedný projektant: Ing. Marta Pichová, s.r.o., Mečíková 59, 841 07
Bratislava. č. opr. 0165*A1.
Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na
uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN
EN.
2. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady tykajúce sa
realizovanej stavby.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.
Za realizáciu stavby podľa overenej
projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia
zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude ukončená v termíne do 12/2023.
5. Priebeh realizácie stavby je stavebník povinný zaznamenať v stavebnom denníku,
ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
6. Za realizáciu stavby v súlade s vydaným stavebným povolením a PD overenou
stavebným úradom v stavebnom konaní zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
7. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a
demolačných prác, vykonávaných pre právnické osoby alebo fyzické osoby –
podnikateľov je ten, pre koho sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri
vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené
práce vykonáva.
8. Pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch
a plní povinnosti podľa zákona o odpadoch.
9. Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečí odpady pred
ich znehodnotením , odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
10. Po ukončení stavebných prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené.
Okolie objektu bude zrekultivované a vyčistené od odpadov.
11. Zabezpečiť spracovanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám
oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp.
zneškodnení odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.
12. Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám
oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení
odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.
15. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená
stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho
stavebného dohľadu.
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16. Stavebník následne bude postupovať v súlade s vyjadrením :
17. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov pod číslom
KPUPO-2020/17931-3/71824/Ja zo dňa 10. 09. 2020.
18. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov pod číslom KPUPO 2020/164705/82586/Pl zo dňa 13. 10. 2020.
19. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov pod číslom KPUPO2020/21144-2/86968/Ja zo dňa 28. 10. 2020 dodržať v plnom rozsahu.
 Záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Prešov pod číslom KPUPO2020/20900-2/85889/Ja zo dňa 26. 10. 2020 s nasledujúcimi podmienkami:
 Predložená projektová dokumentácia je postačujúcim podkladom pre posúdenie a
realizáciu odsúhlaseného zámeru.
 Pri obnove infraštruktúry nové rozvody viesť na čo najmenej viditeľných miestach.
Nefunkčné a nepoužívané rozvody a technické zariadenia odstrániť.
 Nové trasovanie rozvodov realizovať spôsobom, ktorý zaručí čo najmenšie stavebné
zásahy do historických konštrukcií a prvkov.
 Navrhovaná rekonštrukcia osvetlenia a elektroinštalácie kaplnky, realizácia
temperovania a vzduchotechniky nesmie narušiť alebo znehodnotiť autentickú hmotnú
a pamiatkovú podstatu objektu, jej historický a architektonický výraz, fyzicky alebo
vizuálne narušiť historický mobiliár, interiér a exteriér kaplnky.
 Pred, počas a po reštaurovaní fasád kaplnky realizovať priebežný monitoring vývoja
dilatačných škárových trhlín vo fasádnom murive spôsobom diskrétnych meraní.
 Po realizácii odvlhčenia kaplnky monitorovať kolísanie vlhkosti a teploty v objekte a
kontrolovať aj vývoj vlhkosti v konštrukciách.
 Všetky povrchové úpravy, vrátane farebnosti tmelov pri utesňovaní škár a prasklín
budú obnovené metódou reštaurovania a budú konzultované s odborným
zamestnancom KPÚ Prešov, pracovisko Levoča a reštaurátorom.
 Zabezpečiť pred realizačnými prácami v interiéri a exteriéri všetky historické prvky
(nástenné maľby, kamenné články, vitráže, mobiliár, dvere a pod.) tak, aby nedošlo k
ich poškodeniu, znečisteniu alebo zničeniu a podľa ustanovenia § 24 odsek 1
pamiatkového zákona k dočasnému premiestneniu národnej kultúrnej pamiatky lavice kostolné súprava, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR v
registri hnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 5328/1-2, si vlastník vyžiada
rozhodnutie KPÚ Prešov o dočasnom premiestnení z priestoru kaplnky na vopred
určené miesto.
 Presný typ a miesto osadenia atypického svietidla - lustra visiacieho z klenby,
riešeného ako výtvarný prvok, bude predmetom konzultácie s odborným
zamestnancom KPÚ Prešov, pracovisko Levoča.
 Pred realizáciou výkopových prác v interiéri a exteriéri realizovať archeologický
výskum v rozsahu definovanom v rozhodnutí o obnove vydaného KPÚ Prešov dňa 09.
12. 2010 pod číslom konania: PO-10/3178-02/9311/Vk a právoplatného dňa 04. 01.
2011.
 Ostatné podmienky:
 Termín začiatku obnovy a predpokladaný koniec obnovy je vlastník povinný oznámiť
vopred KPÚ Prešov, pracovisko Levoča.
 Ak v priebehu obnovy dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu v stavbe (vec
pamiatkovej hodnoty), dodávateľ prác je povinný nález oznámiť KPÚ Prešov a až do
vydania rozhodnutia KPÚ Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo
nálezovú situáciu.
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20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči pod č. OR HZ-LE22020/000371-001 zo dňa 01. 10. 2020 súhlasí bez pripomienok.
21. SPP distribúcia a.s. Bratislava č. TD/EX/0156/2020/Hy zo dňa 17. 08. 2020 –
v záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú.
22. Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6612022499 - nedôjde do styku so sieťami
elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s./alebo DIGI Slovakia
s.r.o.
23. SWAN KE s.r.o. Košice – v záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete
v majetku spoločnosti SWAN KE s.r.o.
24. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad č. O 17176/2020 zo dňa 4. 8. 2020 –
podzemné vedenia alebo iné zariadenia v správe PVPS a.s. Poprad nenachádzajú.
25. Vyjadrenie Okresný úrad Levoča odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OULE-OSZP-2020/001109-002 zo dňa 27. 10. 2020










Podľa § 77, ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku
uskutočňovania stavebných a demolačných prác, vykonávaných pre právnické
osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov je ten, pre koho sa tieto práce v
konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je
pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní
povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečí odpady pred
ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom tak, aby pri
nakladaní s nimi nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a
živočíchov a nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom resp.
nepriaznivému vplyvu na krajinu.
Zemina vykopaná počas stavebných prác sa môže použiť iba na mieste na ktorom
bola vykopaná.
Po ukončení stavebných prác budú vzniknuté odpady zneškodnené a zhodnotené.
Okolie objektu bude zrekultivované a vyčistené od odpadov.
Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie projektu, osobám
oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
Požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k predloženým
dokladom o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov v kolaudačnom konaní podľa § 99
ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

26. VSD a.s. Košice vyjadrenie č. 18047/2020 zo dňa 4. 11. 2020
 K navrhovanej stavbe podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme
zásadné pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, ak budú
splnené naše nižšie uvedené podmienky:
 pripojenie kaplnky na odber elektrickej energie bude riešený až za fakturačným
meraním spotreby el. energie. Všetky úpravy v existujúcom elektromerovom
rozvádzači musia byť zrealizované v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v
dokumente „Podmienky merania elektriny" , ktorý je zverejnený na našom
webovom sídle www.vsds.sk.
 -v prípade potreby na rozplombovanie (napr.krytu v elektomerovom rozvádzači a
pod.) je potrebné z Vašej strany potrebné vyžiadať si súhlas spoločnosti VSD, a.s.,
na porušenie platnej prevádzkovej plomby 3 pracovné dni pred začatím prác a to
prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk, kde zároveň uhradíte poplatok
za obnovenie prevádzkovej plomby pre vaše odberné miesto. Obnovenie
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prevádzkovej plomby je vždy spoplatňované v zmysle platného cenníka služieb
VSD, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk.
upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti (viď príloha) sa nachádzajú
podzemné vedenia NN.S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných
vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.
Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov
zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na
e-mailovú adresu:
V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu
plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti
vzniku previsu.
Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a)
tab. 1,2.
Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby
bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred
zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti:tel.č.055
6102907.
Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými
zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú
napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujem.

27. V zmysle § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný začatie
realizácie stavby ohlásiť stavebnému úradu písomnou formou.
28. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného
zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.
29. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní
zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne
zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie o podaných námietkach: v priebehu konania neboli uplatnené námietky.
S realizáciou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak s realizáciou stavby sa nezačne do dvoch rokov
odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
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Odôvodnenie
Dňa 20. 10. 2020 podala Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok,
Námestie Slobody 47, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO 31 966 519 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu Kláštor minoritov „Kláštor Minoritov, Obnova stredovekej
kaplnky r.k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku“, parcela číslo C KN 1
v katastrálnom území Spišský Štvrtok.
Obec Spišský Štvrtok ako príslušný stavebný úrad oznámil listom SÚ 3080/1/2020/Koc zo
dňa 23. 10. 2020 v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 3 začatie spojeného územného
a stavebného konania. Stavebný úrad zároveň upustil od miestneho zisťovania nakoľko
žiadosť poskytovala dostatočný podklad k posúdeniu navrhovanej stavby. Účastníci konania
a dotknuté orgány sa mohli vyjadriť a uplatniť svoje námietky a pripomienky do 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Stavebný úrad návrh posúdil podľa
ustanovení § 61 stavebného zákona a zistil, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. Stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých
organizácií k umiestneniu navrhovanej stavby neboli záporné. Stavebný úrad ich pripomienky
skoordinoval a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. V priebehu konania nikto
z účastníkov tohto konania nevzniesol námietku voči navrhovanej stavbe. Pretože stavebný
úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby,
rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov 600 eur bol zaplatený v hotovosti do pokladne obce pod č. 1051/20
dňa 23. 10. 2020 .
P o u č e n i e: Podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský
Štvrtok. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Ján Greš
starosta obce

Príloha
1 x overená projektová dokumentácia
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Rozhodnutie sa doručí
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Spišský Štvrtok, Nám. Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Obec Spišský Štvrtok Tatranská 4, 054 01 Levoča
Marta Pichová s.r.o. Mečíkova 59, 841 07 Bratislava – projektant
Kláštor Minoritov, Nám. Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Na vedomie
KPU Prešov, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 41, 054 01 Levoča
OR HaZZ v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
PVPS a.s. Hraničná 17, 058 01 Poprad
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OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
- stavebný úrad Podľa rozdeľovníka !

VÁŠ LIST ČÍSLO/ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO
SÚ 3080/1/2020/Koc

VYBAVUJE/LINKA
Mgr. Kochanová
053/4190507

SPIŠSKY ŠTVRTOK
23.10.2020

VEC
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho
zisťovania
Dňa 20. 10. 2020 podala Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok,
Námestie Slobody 47, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO 31 966 519 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu Kláštor minoritov „Obnova stredovekej kaplnky R.K.
Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku“, parcela číslo C KN 1 v katastrálnom
území Spišský Štvrtok.
Popis
Sanácia a reštaurátorské práce na NKP- Kláštor minoritov, pamiatkový objekt Kaplnka r.k.
Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku, 1. PP+ reštaurovanie fasád po úroveň rímsy
nad 1. PP+ terénne úpravy
Obec Spišský Štvrtok ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle
ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a §
61 ods. 1 a 3 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania
a dotknutým orgánom a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad k posúdeniu navrhovanej stavby. Účastníci
konania môžu svoje námietky a pripomienky k realizácii navrhovanej stavby uplatniť do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia
inak sa na ne neprihliadne. V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov sú podkladom pre rozhodnutie najmä
podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj
skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti.
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V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviska aj dotknute orgány, inak v zmysle § 61
ods. 6 stavebného zákona ma sa za to, že s návrhom s hľadiska nimi sledovaných záujmov
súhlasia. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom obecnom úrade
v Levoči počas stránkových dní v dobe od 7,00 do 15,00 hod.

Ing. Ján Greš
starosta obce

Oznámenie sa doručí
Rímskokatolícka Cirkev farnosť Spišský Štvrtok, Nám. Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Obec Spišský Štvrtok Tatranská 4, 054 01 Levoča
Marta Pichová s.r.o. Mečíkova 59, 841 07 Bratislava – projektant
Kláštor Minoritov, Nám. Slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Na vedomie
KPU Prešov, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 41, 054 01 Levoča
OR HaZZ v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
PVPS a.s. Hraničná 17, 058 01 Poprad

