
OBEC V E 0 K E Z Á L U ZIE
Obecná 955/2, 95 S 35 Veľké Záiužže

Č.j.: OCÚ-S2020/Q0368 - 02- EUH Veľké Zálužie dňa

Vec : Potvrdenie existencie stavby a ief účeiu užívania - premostenie potoka

POTVRDENIE

Žiadatelia : Ing. Ľsibomlr KcpeSný a isískíž. Mgr. Miroslava Kopečná bytom 
Pcdvinohrady 508, 951 35 Veľké Zálužie, požiadali dňa o potvrdenie
existencie stavby a jej účelu užívania

„ Premostenie potoka - prístup k rodinnému domu “

Obec Veľké Zálužie, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 odst.l zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
len stavebný zákon), po preskúmaní doložených dokladov v súlade s § 104 stavebného 
zákona

potvrdzuje účel a existenciu

- stavby : „ Premostenie potoka - prístup k RD na pQzerflku 2576/1? “ o výmere 21 m2 
na vodnom toku parc.ž. 2578 k.ú. Veľké Zálužie podľa geometrického plánu č. 236/2019 
zo dňa 25.07.2019;

stavba bola zrealizovaná v roku 1975;

Podkladom pre vydanie potvrdenia existencie stavby boli tieto náležitosti:
- list vlastníctva č. 3271 k.ú. Veľké Zálužie
- geometrický plán č.236/2019

Podľa § 103 stavebného zákona sú vlastníci stavby povinní dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej trvania. Pri prevode vlastníctva ju odovzdajú 
novému nadobúdateľovi. Dokumentácia stavby je jedným zo základných právnych 
dokladov o účele užívania stavby, ale aj dokladom pre iné konania stavebného úradu 
a ďalších orgánov. Ak sa nezachovala overená dokumentácia stavby, príp. iné doklady, 
platí domnienka, že za právny stav sa považuje ten, pre ktoiý je stavba existujúcim stavebno- 
technickým usporiadaním vybavená. Ak stavebne - technické usporiadanie nasvedčuje 
niekoľkým účelom, má sa za to, že stavba je určená na účel, na ktorý sa bez závad užíva. 
Potvrdenie existencie stavby a jej účelu užívania nahrádza kolaudačné rozhodnutie.

Milan Blro
starosta obce Veľké Zálužie

Doručí sa :
1. !ng. Ľubomír Kopečný, Podvinohrady 50§,Veľké Zálužie
2. Mgr. Miroslava Kopečná, Podvinohrady 5Q8,Veľké Zálužie


