
 Chystáte sa  stavať ... dokončenie zo str. 2
     Stavebné povolenie sa vyžaduje  pri ostatných stavbách každého druhu, bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel 
a čas trvania, ktorými sú najmä :  novostavby, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy -  výmena, odstránenie alebo realizácia nosných častí 
stavby, výmena a oprava konštrukcie krovu, vytvorenie obytného podkrovia, zväčšenie obytnej plochy na úkor terás, balkónov a lodžií. 
    Povolenie stavebného úradu vyžadujú (pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné organy) aj :
 terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery (napr. navážka a následná povrchová úprava terénu v okolí 
rodinného
domu), ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach 

viditeľných
 z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom (napr. označenie prevádzky).
Pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie je potrebné skontrolovať, aby bola žiadosť kompletne vyplnená: 
 mená a adresy stavebníkov (ak sú stavebníkmi manželia, tak musia byť zapísaní ako stavebníci obaja,  mená a adresy účastníkov konania,  meno a 
adresa projektanta,  musí byť vždy uvedená lehota výstavby (termín dokončenia stavby), vždy musí byť uvedený náklad stavb.y
     Dokončenú stavbu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, je možné užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ stavebný úrad 
v stavebnom povolení od jeho vydania neupustil.  Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení (ak 
bolo od kolaudácie upustené). Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene 
spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie 
stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. Vzhľadom k tomu, že oblasť územného plánovania a stavebného poriadku je značne obsiahla, a každú 
stavbu je nutné posudzovať osobitne, tento článok poskytuje iba základné informácie ako postupovať pred začatím stavby.
     Podrobnosti týkajúce sa stavieb, ich umiestňovania, povoľovania, užívania a odstraňovania upravujú : zákon 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. (stavebný zákon); vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (upravuje podrobnosti o 
obsahu návrhov a žiadostí na vydanie rozhodnutí, rozsah a obsah dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť, ohlásení drobných stavieb, stavebných 
úprav a udržiavacích prác); vyhláška MŽP 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 (ustanovuje podrobnosti 
projektovania a schvaľovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, umiestňovania, projektovania, povoľovania, 
uskutočňovania, kolaudovania, užívania a odstraňovania stavieb).
Ohlásenie drobnej stavby obsahuje: meno, priezvisko a adresu stavebníka; účel, rozsah a miesto stavby ; druh a parcelné číslo pozemku podľa 
katastra nehnuteľností; vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie stavby (prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru, odborná 
spôsobilosť dokladovaná pečiatkou, resp. doklad o ukončení vzdelania stavebného zamerania); ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné 
nehnuteľnosti – vyjadrenie vlastníkov tejto nehnuteľnosti
k ohláseniu drobnej stavby sa pripojí: doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva 
a pod.); overený jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov 
od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby; jednoduchý technický opis stavby a uvedenie výšky stavby;  
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy – ak ich stavebník zabezpečil pred 
ohlásením stavby; všetky prílohy uvedené v žiadosti
ohlásenie stavebných úprav  a udržiavacích prác obsahuje:  meno, priezvisko a adresu stavebníka; údaj, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo 
práce uskutočniť; rozsah a účel úprav a ich jednoduchý technický opis; 
k ohláseniu sa pripojí: doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením; písomná dohoda s vlastníkom 
stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca; stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti ak ide o stavebnú úpravu 
alebo udržiavacie práce  na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.
Ak nie je žiadosť o ohlásenie kompletná, správny orgán pomôže žiadateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil, 
súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.                                                                         vypracovali  Ing. Milan Magula a Ing. Zuzana Mišurová                              
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     Všetkým obyvateľom obce Krakovany, ale i ostatným priaznivcom 
dobrej knihy z iných obcí a miest SR, slúži v našej obci už po celé 
desaťročia k spokojnosti čitateľov Miestna ľudová knižnica Krakovany 
(MĽKK). MĽKK je dôstojným kultúrnym stánkom vzdelávania širokej 
čitateľskej verejnosti v našej obci a má celospoločenský význam. MĽKK 
sa nachádza na prvom poschodí Kultúrneho domu v Krakovanoch 
a pozostáva z troch miestností, ktoré zároveň slúžia ako čitárne pre 
čitateľov a poskytujú čitateľom dostatok priestoru, času a ticha pri čítaní 
a vyhľadávaní konkrétneho literárneho diela.
     MĽKK je pre čitateľskú verejnosť otvorená každý piatok od 15.30 
hod. do 19.30 hod., aj počas školských prázdnin. Zodpovedným 
pracovníkom - knihovníkom knižnice je v súčasnej dobe pán Anton 
Toplanský. 
     Členský poplatok na 1 rok je 20,- Sk za dospelého čitateľa a 10,- Sk 
za detského čitateľa, čitateľa-dôchodcu, nezamestnaného a občana na 
základnej vojenskej službe.
     O celospoločenskom význame knižnice svedčí fakt, že vo svojom 
knižničnom fonde MĽKK v súčasnej dobe uchováva cca 7110 
knižničných jednotiek, teda kníh (beletria, detektívne romány, domáca 
literatúra, knihy o hudbe, knihy „povinného školského čítania“, krásna 
literatúra, literatúra pre deti, literatúra pre dospelých, poézia, próza, 
zahraničná literatúra, záujmové knihy a iné), brožúr, máp a ďalších 
knižničných   jednotiek.   Súčasťou     MĽKK    je   i   mini     hudobné 

oddelenie s ponukou gramofónových platní. Z časopiseckých jednotiek sú to 
v súčasnosti pravidelné čísla viacerých druhov periodík.  Z celkového množstva 
7110 knižničných jednotiek je 4524 knižničných jednotiek určených dospelým 
čitateľom a 2586 knižničných jednotiek určených detským čitateľom. Do mesiaca 
september 2004 bolo v MĽKK prihlásených 72 stálych čitateľov a zároveň bolo 
do uvedeného mesiaca zaznamenaných 984 výpožičiek. Z celkového množstva 
výpožičiek (984 výpožičiek) bolo zaznamenaných 357 výpožičiek literatúry pre 
dospelých, 500 výpožičiek literatúry pre deti a 127 výpožičiek periodík. Knižnicu 
doteraz (do mesiaca september 2004) navštívilo spolu 366 čitateľov, z toho 234 
detí do 15 rokov. Z uvedených údajov vyplýva, že najčastejším návštevníkom-
čitateľom knižnice je detský čitateľ, ktorému je v našej knižnici venovaná patričná 
pozornosť. Táto pozornosť sa odzrkadľuje v každoročnom inovovaní knižničného 
fondu  – nákupom (prírastkom) nových, žánrovo pestrých kníh, a to nielen pre 
deti, ale i pre dospelých. 
      MĽKK zároveň touto cestou prosí a vyzýva dlhšie evidovaných čitateľov-
nečlenov, t. z. takých čitateľov, ktorí si už dlhšiu dobu neobnovili členstvo 
v knižnici, t. j. knižnicu už nenavštevujú (minimálne 1 rok, prípadne viac rokov), 
resp. knižnicu už nebudú navštevovať, aby vrátili do knižničného fondu MĽKK 
všetky zapožičané knižničné jednotky (knihy, brožúry, mapy, gramofónové platne 
a iné)!    
MĽKK všetkých čitateľov srdečne pozýva do svojich priestorov.

                                                    pripravili Martin Gono a  Anton Toplanský
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