
Spoločenská kronika
     V mesiaci august sa v Krakovanoch narodili 
Peter Holec a Bronislava Englerová. Želáme im veľa 
šťastia, zdravia a úspechov.
     Svoje áno si 21. augusta 2004 povedali Eva 
Miklovičová z Krakovian a Radim Krupa z Trnavy, 
v ten istý deň aj Zuzana Žitnanská z Krakovian a 
Martin Maceka z Drahoviec. 4. septembra 2004 sa k 
nim pridali Miroslava Čičmanská z Krakovian a Milan 
Chrenko z Nového Mesta nad Váhom. Prajeme im 
všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.
     V mesiacoch júl - september zomreli Jozef 
Hornák vo veku 78 rokov, Justína Dominová vo 
veku 82 rokov, Katarína Brašková vo veku 78 
rokov a Anton Petruš zo Starej Lehoty vo veku 64 
rokov. Touto cestou vyjadrujeme úprimnú sústrasť 
všetkým pozostalým.
     Dňa 14.9.2004 sa krásneho životného jubilea 
dožila Petronela Valová, keď oslávila svoje okrúhle 
90. narodeniny. Srdečne gratulujeme!              -r-

Chystáte sa stavať, či rekonštruovať?
    Kým začnete, doporučujeme Vám prečítať si tento článok, v ktorom sa dozviete ako 
postupovať, aké  podklady  a aké povolenie je potrebné pre Vašu stavbu .
    Stavebným úradom je podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 103/1990 Zb.,  
č. 262/1992 Zb., zákonom NR SR č.  136/1995 Z.z., č. 199/1995 Z.z., nálezom Ústavného 
súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákonom č. 229/1997 Z.z., č. 175/1999 Z.z., č. 237/2000 Z.z., č. 
416/2001 Z.z.,   č. 553/2001 Z.z., nálezom ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákonom 
č. 103/2003 Z.z., č. 245/2003 Z.z., č. 417/2003 Z.z. a zákonom č. 608/2003 Z.z. (ďalej iba 
stavebný zákon) obec. 
     Stavebný úrad v súlade s ust. stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov 
rozhoduje o stavbe v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, v konaní o zmene účelu 
užívania stavby, o odstránení stavby, o vyvlastnení pozemkov, prejednáva priestupky a správne 
delikty za porušenie ust. stavebného zákona a rozhoduje o uložení sankcií v oblasti výstavby, 
ako orgán štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov ako aj 
práva právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb.  
     Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá 
je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. 
Pevným spojením so zemou sa rozumie: a/  spojenie pevným základom
   b/ upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu
   c/ ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo  na inej stavbe
   d/ pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia  územia
   e/ umiestnenie pod zemou
     Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného 
povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Ohlásenie stavebnému úradu sa vyžaduje:
1. pri drobných stavbách  - drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu (napr.  pre stavbu rodinného domu, pre stavbu chaty a pod.) :
      -  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  a výška 5 m , napr. kôlne,letné 

kuchyne, prístrešky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, práčovne,  garáže 
    -  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  a hĺbka 3 m, napr. žumpy,    

samostatné pivnice
    drobnými stavbami sú aj :

-   stavby organizácií na lesnej pôde, slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby 
a poľovníctva,  ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2  a výška 5 m  (napr. sklady 
krmiva, náradia alebo hnojiva)

-    oplotenie
-    prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu
-    nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na 

susedné
      pozemky, priepusty a pod.

2.  pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa
    do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa
    záujmy spoločnosti – napr. uzatvorenie schodiska, prekrytie schodiska
3.  pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť
    stavby, jej vzhľad  alebo životné prostredie – napr. zateplenie stavby, výmena strešných
    latiek (bez zásahu do konštrukcie krovu) a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe,
    ktorá je kultúrnou pamiatkou
4.  pri telekomunikačných stavbách umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré
     nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby
5.  pri prízemných telekomunikačných stavbách, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25
     m2 a výška 4,5 m
6. pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich telekomunikačných 

stavbách, keď nedôjde k zmene stavby
Stavebník je povinný drobnú stavbu, stavebnú úpravu a udržiavacie práce vopred písomne 
ohlásiť stavebnému úradu, ktorým je príslušná obec. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú 
drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce je možné uskutočniť len na základe 
stavebného povolenia.
Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného 
oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.
     Treba dbať na správnu aplikáciu stavebného zákona pri posudzovaní ohlásených stavieb - najmä 
pri zmenách dokončených stavieb, kedy zmenou dokončenej stavby, ktorá podlieha stavebnému 
konaniu, je prístavba, ktorou sa stavba pôdorysne rozširuje a je navzájom prevádzkovo spojená 
s jestvujúcou stavbou.
Udržiavacie práce môže stavebník vykonať, pokiaľ stavebný úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia 
neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.
     Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou 
pamiatkou, priloží stavebník k ohláseniu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.
Ohlásenie sa nevyžaduje pri bežných udržiavacích prácach, ktorými sú napr. :  
  -   opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena
       odkvapových žľabov a odtokových zvodov,  opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým 

nemení jeho trasa, opravy a výmena vnútorných nenosných priečok, omietok, obkladov, 
podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, 

  -   údržba, opravy a výmena vnútorných rozvodov, vykurovacích kotlov a telies, ak sa tým 
zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby 
na okolie alebo

      životné prostredie
  -   výmena zariaďovacích predmetov, maliarske a natieračské práce
                                                                                                       pokračovanie na str. 4Hlas Krakovian str. 2

Víťazom Etiópčan
     Dňa 4. septembra 2004 sa konal už 42. ročník 
tradičného medzinárodného Považského maratónu. 
Na štart 42 195 metrovej trate sa v Novom Meste nad 
Váhom postavilo 103 pretekárov a petekárok. Okrem 
slovenských maratóncov sa zúčastnili tohto podujatia 
aj českí, poľskí, maďarskí vytrvalci a jeden Etiópčan 
so štartovným číslom 298 Mulugeta Serbessa, ktorý 
sa stal aj víťazom pretekov s časom 2h33min40s.Na 
druhom mieste skončil Ján Moravec z ŠKP Skalica 
časom 2h40min14s.  V ženskej súťaži triumfovala 
Andrea Berešová z HK Iames Bratislava s časom 
3h6min30s. Trať s prevýšením 200m viedla ulicami 
Nového Mesta n./V. smerom do Čachtíc, Častkoviec, 
Podolia, na obrátku do Krakovian a späť do Nového 
Mesta nad Váhom. V našej obci sa o občerstvenie 
a prípadnú prvú pomoc postarali členky Miestnej 
skupiny Slovenského Červeného kríža. Ocenenia 
víťazom v cieli pretekov odovzdal starosta PaedDr. 
Vladimír Mihálik, spolu s krojovanými dievčatami 
z našej obce. Ak sa pozrieme do histórie pretekov 
najlepší čas zabehol v roku 1988 Michael Heilmann 
z vtedajšej NDR, trať sa mu podarilo zabehnúť za 
2hodiny a 11 minút.                      
                                                            text a foto -juf-                          
                                                                         

    Aj tento školský rok 2004/2005 nás čaká 
množstvo akcií, ale aj zmien. 2. septembra sme 
odpočinutí po prázdninách začali školský rok.  
Našu školu navštevuje 40 žiakov. 1. ročník vyučuje 
p. učiteľka Radoská, 2.  p. riaditeľka Seitlerová, 3. 
a 4. p. učiteľka Jurdová.  Významným zlepšením 
vybavenia školy je aj nová počítačová učebňa, 
ktorú Slovak Telecom zriadil v rámci projektu 
Infovek. Pre zefektívnenie a oživenie vyučovania je 
pre žiakov a učiteľov k dispozícii 6 zbrusu nových 
počítačov s kompletným vybavením a bezplatným 
neobmedzeným prístupom na internet, ktorý hradí 
Ministerstvo školstva SR. Počítače budú využívane 
aj v popoludňajších hodinách. Okrem počítačového 
krúžku pokračujeme aj tento školský rok vo 
vyučovaní angličtiny už od prvého ročníka. Okrem 
toho budú môcť deti navštevovať krúžok moderného 
tanca a stolnotenisový, či výtvarný krúžok. Z povinne 
voliteľných predmetov si môžu žiaci vybrať medzi 
náboženstvom a etickou výchovou. Novinkou je 
kurz spevu a hrania na flaute, ktorú môžu žiaci v 
kooperácii s Cirkevnou ľudovou školou vo Vrbovom, 
navštevovať v našej škole každý piatok. Nemusia 
teda cestovať do susedného mesta. Poďakovanie 
patrí rodičovskému združeniu, ktoré zakúpilo stolíky 
pod nové počítače, koberce a nástennú mapu 
Slovenskej republiky. Ďakujeme  obecnému úradu, 
ktorý zabezpečil opravu strechy ZŠ, v neposlednom 
rade i sponzorom: firme KIPA, SEDOS a pánovi 
Madunickému.                      Mgr. Ľubica Jurdová
 

Začal sa školský rok
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