Zápisnica zo stavebného konania
Komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Konaného dňa 19. 3. 2016
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola predložených podkladov stavebníkom
4. Overenie skutočnosti na mieste
5. Záver
1. Otvorenie
Dňa 30. 11. 2015 podali Ivan Vizváry a Oľga Vizváryová, bytom SNP 703, Borský Svätý Jur PSČ 908 79, na Obecný
úrad Borský Sv. Jur ohlásenie drobnej stavby, a to vybudovanie oplotenia pozemku parc. č. 738/2. Komisia
dohodla ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 19.3. 2016 na pozemku parc. č. 738/2.
2. Určenie zapisovateľa
Predseda komisie poveruje Ing. Jozefa Kadlica, aby vyhotovil zápisnicu z tohto stretnutia.
3. Kontrola predložených podkladov
Stavebník Ivan a Oľga Vizváry predložili pri podaní žiadosti o ohlásení drobnej stavby nasledovné doklady:
-

Vyhlásenie stavebného dozoru zabezpečujúce odborné vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb,
ktorým je Ing. František Žilinek,

-

overený výpis z listu vlastníctva spôsobený k právnym účelom s potvrdením od Slovenskej pošty a. s.,

-

situačný nákres oplotenia, ktoré je vyznačené na geometrickom pláne s parcelným označením,

-

výkaz výmer drobnej stavby.

4. Zhodnotenie situácie
Ohlásenie drobnej stavby pojednáva o vybudovaní oplotenia pozemku parc. č. 738/2 v katastrálnom území
obce Borský svätý Jur, SNP č. 703. Oplotenie bude vybudované z oceľových stĺpikov a pletiva.
Stavebník ukázal vytýčené body hranice pozemku parc. č. 738/2 oddeľujúce pozemok od susednej parcely.
5. Záver
Stavebná komisia súhlasí s vybudovaním drobnej stavby oplotenia pozemku parcely č. 738/2 v katastrálnom
území obce Borský Svätý Jur stavebníkmi p. Ivanom a Oľgou Vizváryovými, bytom Borský Svätý Jur, SNP č. 703,
v súlade s § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu až po doručení písomného oznámenia od Obce.
Pri uskutočňovaní stavby stavebník musí dodržiavať príslušné slovenské technické normy.

Príloha:
Prezenčná listina

V Borskom Svätom Jure dňa 27. 3. 2016.

Ing. Jozef Kadlic

Bc. Šimon Kadlic

Zapisovateľ

Predseda komisie výstavby,
životného prostredia
a regionálneho rozvoja

