Zápisnica zo stavebného konania
Komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Konaného dňa 29. 10. 2015
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisu.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola predložených podkladov stavebníkom
4. Zistenie skutočnosti na mieste
5. Záver

1. Otvorenie
Dňa 28. 10. 2015 predložil stavebník pán Peter Trnka, bytom Borský Svätý Jur, ul. Štepničky, č. 736, na
Obecný úrad Borský Svätý Jur ohlásenie drobnej stavby, ktorej predmetom je vybudovanie prístrešku
pre auto na parcele č. 1330/30 v katastrálnom území obce Borský Svätý Jur. Komisia dohodla stretnutie
so stavebníkom na deň 29. 10. 2015 na pozemku p. č. 1330/30 v katastrálnom území obce Borský
Svätý Jur.
2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľom bol určený Ing. Jozef Kadlic.
3. Kontrola predložených podkladov stavebníkom
Stavebník Peter Trnka predložil pri podaní ohlásenia drobnej stavby nasledovné dokumenty:
-

Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 2422, informatívny výpis,
Informatívnu kópiu mapy vytvorenú cez katastrálny portál so zakreslenou drobnou stavbou
spolu s kótami, ktorá je situačne vyznačená na pozemku,
Grafické zobrazenie drobnej stavby, ktorá je predmetom ohlásenia,
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, stavebného dozoru.

4. Zistenie skutočnosti na mieste
Drevený prístrešok pre auto sa bude nachádzať v prednej časti pozemku, dostatočne vzdialený od
hranice pozemku zo všetkých strán. Na strane, v ktorej rohu bude prístrešok umiestnený, susedí
pozemok p. Trnku s obecnou parcelou. Drevená konzola a nosné trámy budú v pôde ukotvené
betónovými pätkami.
5. Záver
Stavebná komisia súhlasí s vybudovaním prístreška pre auto na parcele č. 1330/30 pána Petra Trnku
podľa zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov za predpokladu, že dodá Obci výpis z listu vlastníctva, ktorý je určený pre právnické účely.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu až po doručení písomného oznámenia
Obce. Pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník musí dodržiavať príslušné slovenské technické
normy.
Príloha:
Prezenčná listina

V Borskom Svätom Jure, dňa 30. 10. 2015

Ing. Jozef Kadlic

Bc. Šimon Kadlic

Zapisovateľ

Predseda komisie výstavby,
životného prostredia
a regionálneho rozvoja.

