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Oznámenie drobných stavebných úprav oplotenia parcely CKN číslo 1043 k.ú. Nižný Hrušov.
Dňa 25.06.2019 sme prijali Vaše „Oznámenie o drobných stavebných úpravách“ oplotenia na
parcele CKN číslo 1043 + parcela č. 1044 k.ú. Nižný Hrušov. Predmetom oznámených drobných
stavebných úprav má byť odstránenie starého múrika jestvujúceho oplotenia a výplne oplotenia,
vybudovanie nového bet. múrika na jestvujúcom betónovom základe. Výplň oplotenia na múriku
bude z oceľového pletiva, vrátane kovovej brány pre vjazd a bránky pre vstup. Trasa oplotenia
sa nebude meniť.
Predložené oznámenie o stavebných úpravách jestvujúceho oplotenia považujeme za „Udržiavacie
práce“, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. d) zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon).
Po preštudovaní Vášho oznámenia a po jeho posúdení Vám oznamujeme, že podľa § 139b ods. (16)
stavebného zákona, udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie
práce) okrem iného sú:
•písm. a) citovaného §-u: Opravy fasády 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.
Vychádzajúc z uvedeného zákonného ustanovenia v spojení s § 56 písm. h) stavebného zákona Vám
oznamujeme, že Vami oznámené udržiavacie práce nevyžadujú ohlásenie stavebnému úradu.
Vykonanie bežných udržiavacích prác uvedených vo Vašom oznámení a opísaných vyššie berieme na
vedomie a upozorňujeme Vás, na dodržanie bezpečnostných predpisov, na bezpečnosť a zdravie osôb
na stavbe a v jej okolí, ako aj na ochranu životného prostredia a na ochranu práv a oprávnených
záujmov vlastníkov susedných nehnuteľnosti. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií bežných
udržiavacích prác oplotenia je nutné nakladať v súlade platnými ustanoveniami „Zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ako aj v súlade so „Všeobecným
záväzným nariadením obce Nižný Hrušov o zbere preprave a zneškodňovaní odpadov“. Pri realizácií
udržiavacích prác oplotenia nesmie byť obmedzená premávka na pozemnej komunikácií II/554,
nesmie sa na komunikácií skladovať stavebný materiál a stavebnou činnosťou nesmie dôjsť
k znečisteniu pozemnej komunikácie.
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