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vo Vranove n.T. 23.8.2017

Obec Dlhé Klčovo
Dlhá 173
094 13 Dlhé Klčovo

Vec
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Dňa 23.8.2017 ste ohlásili stavebné úpravy a udržiavacie práce na budove požiarnej
zbrojnice súp. č. 173 na pozemku parcely registra „C“ č. 1/1 v k. ú. Dlhé Klčovo.
Navrhované projekt rieši stavebné úpravy a udržiavacie práce v budove požiarnej
zbrojnice v k.ú. Dlhé Klčovo. Jedná sa o tieto práce:
vybúranie garážových vrát 3000 x 3250 mm
vybúranie oceľového okna 1500 x 1500 mm - 2 k
vybúranie nenosných priečok hr. 180 mm
vybúranie dreveného okna 1200x600 - 2 ks
vybúranie nenosných priečok hr. 180 mm 7,45 m x 2,35 m
vybúranie keramickej dlažby vrátane poteru
obitie omietok stien vnútorných
vybúranie oceľovej zárubne 600/1970 - 2 ks, 800/1970 - 1 ks 900/2010 ,
vybúranie umývadla a WC misy
vybúranie vetracích otvorov pod stropom priemeru 200 mm
vybúranie oceľových dverí 2500 x 2600 mm vrátane zárubne
demontáž panelových radiátorov - 6 ks
vybúranie otvoru v priečke 900/2200 mm , hr. 150 mm
montáž a dodávka nasledujúcich zariadení
garážové vráta 3000 x 3150 mm s dvemým otvorom 900 x 2000 mm
garážových vráta 2500 x 2160 mm s dvemým otvorom 900 x 2000 mm
plastové okno 1500 x 1500 - 2 ks
plastové okna 1200 x 600 mm - 2 ks
protipožiarne dvere 800/1970 - 4 ks vrátane zárubní
vnútorné dvere 800/1970 vrátane zárubne - 2 ks
vnútorné dvere 600/1970 vrátane zárubne - 1 ks
plastové okno 500x600 mm - 1 ks
pisoár - 1 ks

•
•
•

•

WC misa 1 ks
umývadlo a batéria - 1 ks
sprchová vanička + batéria - 1 ks
liatinová gulička do garáže -1 ks + odpadné potrubie
elektrický ventilátor do fasády 4 ks
radiátor 2000 x 1200 mm 7 ks
radiátor 600 x 60 0 - 2 k
sanačná omietka proti zemnej vlhkosti
cementový nástrek Jadrová omietka
sklotextilová mriežka
štuková omietka + maľba 3 x
keramický obklad stien až po strop
sadrokartónový podhľad na CD profiloch
emailový nástrek sokla
Stavebné úpravy a udržiavacie práce bude stavebník realizovať podľa predloženej
projektovej dokumentácie ktorú vyhotovil Ing. arch. Ľubomír Nafták, dodávateľsky pod
odborným vedením prác.
Proti uskutočneniu drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá Obec Sečovská
Polianka podľa §-u 57, zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v žnem neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
námietky.
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa
doručenia oznámenia stavebníkovi.
Upozornenie!
Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,
súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných
predpisov..
Pri realizácii drobnej stavby a pri užívaní stavby je stavebník povinný dbať na
dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a príslušných slovenských
technických noriem.
V zmysle zákona o stavebných výrobkoch pri stavebných prácach je možné použiť iba
také stavebné výrobky, ktoré spĺňajú hľadiska hygienické, požiarnej bezpečnosti, ochrany
životného prostredia, teda sú vhodné na použitie v stavbe.
Pri realizácii stavebných prác je stavebník a fyzická alebo právnická osoba, ktorá
bude realizovať stavbu povinná dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov voči tretím
osobám a osobám na stavenisku, dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby a dbať
aby stavebnou činnosťou neboli poškodzované a obmedzované susedné nehnuteľnosti.
Stavebník je povinný nakladať s odpadmi, ktoré budú vznikať pri realizácii stavebných
úprav v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
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