
Orgán  štátneho  stavebného  dohľadu 

Ing. Katarína Dvorská, poverený starostom obce Detrík 
 

Číslo: 557/2020-005                                                                      

v Hanušovciach nad Topľou  dňa 15.06.2020 

 

 

 

Jozef Kušnír 

Detrík 24 

094 31 Detrík 

  

 

 

 

VEC 

 

Oznámenie výsledku prešetrenia písomného podnetu – prešetrenia legálnosti započatej 

stavby: drevenej záhradnej chatky na pozemku parc. č. C-KN 84 k. ú. obce Detrík  

 

 

    Dňa 30.04.2020 bol doručený písomný podnet  Jozefa Kušníra, bytom 094 31 Detrík 24 na 

spoločnom stavebnom úrade v Hanušovciach nad Topľou na vykonanie štátneho stavebného 

dohľadu (ŠSD) za účelom zistenia skutkového stavu vo veci legálnosti započatej stavby: 

záhradnej chatky na pozemku parc. č. C-KN 84 k.ú. Detrík, ktorej je spoluvstníkom. 

Vlastníkom započatej stavby je taktiež spoluvlastník tohto pozemku - Nosáľová Magdaléna, 

Československých letcov 1630/18, 080 06 Ľubotice. 

 

       Orgán štátneho stavebného dohľadu – Ing. Katarína Dvorská, zamestnanec Spoločného 

obecného (stavebného) úradu v Hanušovciach nad Topľou, poverená starostom obce Detrík 

podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) za účelom 

preverenia tohto písomného podnetu dňa 04.06.2020 vykonal štátny stavebný dohľad na 

uvedenej stavbe – započatej záhradnej chatke.  

   

        Prešetrením skutkového stavu bolo zistené, že na predmetnom pozemku parc. č. C-KN 

84 k.ú. Detrík je osadený drevený objekt o pôdorysných rozmeroch cca 6 m x 7 m  s pultovou 

strechou zatiaľ bez plechovej krytiny. Tento objekt je založený na 16 základových pätkách zo 

šalovacích dielcov. Drevný objekt tvorí drevená konštrukcia obitá OSB doskami so jednými 

vstupnými dverami a oknami.  Objekt bude slúžiť na uskladnenie náradia a ovocia a zeleniny, 

prípadne bylín.  Ďalej bolo zistené, že predmetný objekt nie je napojený na žiadne inžinierske 

siete.  

 

       ŠSD sa zúčastnili: Ing. Katarína Dvorská – pracovníčka spoločného obecného úradu 

v Hanušovciach nad Topľou a Ľubica Voľanská – starostka obce Detrík, vlastník stavby 

a spoluvlastník pozemku – Nosáľová Magdaléna a jeden z ďalších spoluvlastníkov 

stavebného pozemku  a zároveň aj osobou, ktorá podala podnet – Jozef Kušnír.  

K započatej stavbe vlastník nedoložil nijaké povolenie ani ohlásenie drobnej stavby. 

Vzhľadom na uvedené orgán ŠSD postúpi  obci Detrík, ako príslušnému stavebnému úradu 

v zmysle § 71 písm. c)  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 



vec na prejednanie priestupku a vedenie samostatného konania podľa § 88a stavebného 

zákona – konanie o dodatočnom povolení stavby – dreveného objektu záhradnej chatky.  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb 

o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli 

obce Detrík a internetovej stránke obce po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste 

obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. 

 

  

 

 

 

                                                                                  .................................................. 
       Ing. Katarína Dvorská   

 orgán štátneho stavebného dohľadu 

                                                      poverený starostom obce  

   

 

 

 

 

Doručí sa : 

 

1) Jozef Kušní, Detrík 24 

2) Obec Detrík, Detrík 1,  - starostka obce 

 

Na vedomie: 

 

1) Nosáľová Magdaléna, Československých letcov 1630/18, 080 06 Ľubotice  

 

 

 

 

Vyvesené : 22.06.2020                                                                   Zvesené:  

 

 
 

 

 

 

                                                             pečiatka, podpis  

  
 

 

 


