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Vec: 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa §  58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

 

Stavebník:  

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00323560, v zastúpení primátorkou mesta 

Ing. Danielou Galandovou 

 

Druh stavby:  

Cintorín Snina – 2. etapa 

 

Miesto stavby:  

Budovateľská ulica, 069 01 Snina 

 

Účel stavby:  

Pochovávanie zosnulých 

 

Parcelné čísla stavebného pozemku: 

Parc. č. C KN 5935/46, 5935/47, 5935/48, 5935/49, 5935/50, 5935/51, 5935/52, 5935/63, k.ú. Snina 

 

K stavebnému pozemku má stavebník:  

Vlastnícke právo  

 

Meno, priezvisko a adresa zodpovedného projektanta:   

Ing. František Sitarčík, Jabloň 69, 067 13 

 

Stavbu bude uskutočňovať:  

Zhotoviteľ vybraný vo výberovom konaní 

 

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej 

vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach: 

 

Projekt rieši nový cintorín v meste Snina, jeho 2. etapu. 

1. etapa bola stavebne dobudovaná a daná do užívania. 



2. etapa nadväzuje na dobudovanú 1. etapu a je funkčne a stavebne rozdelená do troch častí: 

- 2. etapa časť „A“ (1340 pochovávacích miest) 

- 2. etapa časť „B“ (1110 pochovávacích miest) 

- 2. etapa časť „C“ ( 507 pochovávacích miest) 

Spolu sa v 2. etape navrhuje 2957 pochovávacích miest. 2. etapa bude realizovaná na parcelách: 

- 5935/63, 5935/46, 5935/47, 5935/48, 5935/49, 5935/50, 5935/51, 5935/52, k. ú. Snina 

 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

Navrhovaná 2. etapa je rozdelená na stavebné objekty: 

SO 01: Príprava územia (časť „A“, časť „B“, časť „C“) 

SO 03: Pochovávacie plochy (časť „A“, časť „B“, časť „C“) 

SO 05: Vozidlové komunikácia (časť „A“, časť „B“, časť „C“) 

SO 08: Sadové úpravy a drobná architektúra (časť „A“, časť „B“, časť „C“) 

SO 09: Oplotenie (časť „A“, časť „B“, časť „C“) 

SO 10: Odvodnenie (časť „A“, časť „B“, časť „C“) 

SO 11: Studňa + Zavlažovanie (časť „A“, časť „B“) 

SO 12: Vodovod (časť „A“, časť „B“) 

SO 13: Kanalizácia (časť „A“, časť „B“) 

SO 15: Osvetlenie (časť „A“, časť „B“, časť „C“) 

Celá 2. etapa stavby je rozdelená na tri samostatné, ucelené časti (časť „A“, časť „B“, časť „C“), 

ktoré sú samostatne rozpočtované. 

 

Stavba má nevýrobný charakter a bude bez technologického vybavenia. 

 

Starostlivosť o životné prostredie: 

Stavba má nevýrobný charakter a nebude producentom škodlivých látok. 

Ochrana ovzdušia: 

Navrhovaná stavba nebude producentom škodlivých látok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ...................................... 

        Ing. Daniela Galandová 

                         primátorka mesta    
         


