
O b e c  S t a š k o v 
Ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov 

č.j Výst-6-S2020/358/R 1474                                                  V Staškove, dňa 02.11. 2020 
Vybavuje: Mgr. Štrbová 

miroslava.strbova@staskov.sk 

 

R o z h o d n u t i e 
 

            Stavebník: M&L Invest s.r.o, Čadca – Čadečka č. 3180, IČO : 46083251 požiadal 

dňa 02.10.2020 o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením: " Novostavba – 4 rodinné domy 

„na parcele CKN č. 1778/5, 1787/2, 1786, 1785 v  k.ú Staškov v zmene stavebníka na stavebnom 

objekte SO 01- Rodinný dom č. 1 na parcele CKN č. 1785/1, 1787/7 a SO 02- Rodinný dom č. 2 

na parcele CKN č. 1786/1, 1786/6 , SO 05 napojenie na verejnú kanalizáciu, SO 06 – káblová 

prípojka NN, SO 07 napojenie na verejný vodovod na parcele CKN č. 1778/5, 1785/2 .  Stavebné 

povolenie bolo vydané Obcou Staškov pod č. Výst-S2020/25/R117 zo dňa 30.01.2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2020. 

 

     Obec Staškov, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel, zákona č. 416/2001 Z.z. o 

prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, prerokoval žiadosť v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, 

právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov 

chránených dotknutými orgánmi štátnej správy, a rozhodol takto: 

 

Zmena nedokončenej stavby:" Novostavba – 4 rodinné domy „ umiestnenej na  pozemku parcela 

CKN č. 1778/5, 1787/2, 1786, 1785 v k.ú Staškov sa 

 

 

p o v o ľ u j e 
 

 

v tomto rozsahu: 

Zmena stavebníka : 

Pôvodne :  Ing. Hlaváč Marián MBA, nar., Čadca -Čadečka č.  

Nový :        Vavrová Nikola, nar., rod. Vavrová, Čadca - Čadečka č.  

 

Zmena stavebníka  na stavebnom objekte SO 01- Rodinný dom č. 1 na parcele CKN č. 1785/1, 

1787/7 a SO 02- Rodinný dom č. 2 na parcele CKN č. 1786/1, 1786/6  : 

Pôvodne : Vavrová Nikola, nar., rod. Vavrová, Čadca - Čadečka č.  

Nový :      M&L Invest s.r.o, Čadca – Čadečka č. 3180, IČO : 46083251  

 

Zmena stavebníka na stavebnom objekte SO 05 napojenie na verejnú kanalizáciu, SO 06 – káblová 

prípojka NN, SO 07 napojenie na verejný vodovod na parcele CKN č. 1778/5, 1785/2 

Pôvodne : Vavrová Nikola, nar., rod. Vavrová, Čadca - Čadečka č.  

Parcela CKN č. 1778/5 

Nový :      M&L Invest s.r.o, Čadca – Čadečka č. 3180, IČO : 46083251  

                Krkoška Ján, nar., Čadca - U Sihelníka č.  

                Ing. Hlaváč Marián MBA, nar., Čadca -Čadečka č.  

                Papíková Žaneta, nar., rod. Papíková, Čadca U Hluška –   

               Okružná č.  
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 Parcela CKN č. 1785/2                

Nový :      M&L Invest s.r.o, Čadca – Čadečka č. 3180, IČO : 46083251  

                Ing. Hlaváč Marián MBA, nar., Čadca -Čadečka č.  
 

Napojenie na technické  siete ostávajú nezmenené tak , ako boli určené v stavebnom 

povolení pod č. Výst-S2020/25/R117 zo dňa 30.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

04.03.2020,   prístup- ostáva nezmenený, tak , ako bol určený v stavebnom povolení pod č. Výst-

S2020/25/R117 zo dňa 30.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2020,  dažďové vody 

budú likvidované trativodom  ( do vsakovacích jám) na vlastnom pozemku tak, aby nespôsobovali 

škodu na cudzích pozemkoch a nehnuteľnostiach.  

 

Týmto dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. 
 

Na uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky: 

- zmena stavby bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej v konaní o tejto zmene, 

akékoľvek iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu 

- lehota na dokončenie celej stavby vrátane povolenej zmeny sa určuje do  5 rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a   

technických zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z., dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a ďalšie platné predpisy 

na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia ľudí 

- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb stanovené 

v zmysle §48 - §53 stavebného zákona, vyhl. č.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

 všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách  

na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické 

normy zvlášť projekt stavby. 

- Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu §43f 

stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný 

účel a  stavebník predloží ku kolaudačnému konaniu doklady o overení vlastností výrobkov  

použitých na stavbe podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v jeho  platnom znení 

(certifikáty preukázania zhody) prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o 

stavebných výrobkoch na všetky stavebné výrobky, použité pri realizácii stavby- tieto musia spĺňať 

požiarnotechnické charakteristiky podľa projektovej dokumentácie aj v časti riešenia protipožiarnej 

bezpečnosti stavby, revíziu bleskozvodov a doložiť doklady tak, ako je to uvedené v § 17 a § 18 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 

- stavba bude uskutočnená tak, ako bolo určené v stavebnom povolení pod č. Výst-S2020/25/R117 

zo dňa 30.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2020. 

- ostatné podmienky stavebného povolenia pod č.  Výst-S2020/25/R117 zo dňa 30.01.2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2020. 

ostávajú nezmenené  

- stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutých 

stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom 

chránené záujmy účastníkov stavebného konania 

- stavebný materiál nesmie byť skladovaný mimo pozemku stavebníka ( na verejných 

priestranstvách alebo komunikáciách) 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : Krkoška Ján, Čadca - U Sihelníka č., Ing. Hlaváč 

Marián MBA,  Čadca -Čadečka č., Papíková Žaneta,  Čadca U Hluška – Okružná č., Ing. Kormanec 

Jaroslav, Vysoká/Kysucou č., Ing. Jantoš Anton, M.R Štefánika č., Čadca, Obec Staškov – starosta 

obce , ostatným účastníkom konania vlastníkom parcely CKN č. 1774, 1796, 1797, 1786/2, 1787/2, 

1790, 1791, 1793, 1794 , CKN č. 1772/2 / EKN č. 7111), CKN č. 1783 (EKN č. 7103), CKN č. 

1789 ( EKN č. 6883) , CKN č. 1792 ( EKN č. 6886), CKN č. 1795( EKN č. 6889), 1778/1 ( EKN č. 

7103), sa oznámenie doručilo verejnou  vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v konaní o zmene stavby pred jej dokončením neboli vznesené žiadne námietky. 

 

Povolenie stráca platnosť, ak zmena nebude začatá počas platnosti pôvodného stavebného 

povolenia. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
   Na základe predloženej žiadosti  zo dňa 02.10.2020 stavebníka: M&L Invest s.r.o, 

Čadca – Čadečka č. 3180, IČO : 46083251 o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  pre 

stavbu : „Novostavba – 4 rodinné domy „na parcele CKN č. 1778/5, 1787/2, 1786, 1785 v k.ú 

Staškov spočívajúcu v zmene stavebníka na stavebnom objekte SO 01- Rodinný dom č. 1 na parcele 

CKN č. 1785/1, 1787/7 a SO 02- Rodinný dom č. 2 na parcele CKN č. 1786/1, 1786/6 , SO 05 

napojenie na verejnú kanalizáciu, SO 06 – káblová prípojka NN, SO 07 napojenie na verejný 

vodovod na parcele CKN č. 1778/5, 1785/2 , stavebné povolenie bolo vydané Obcou Staškov pod č. 

Výst-S2020/25/R117 zo dňa 30.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2020 stavebný 

úrad preskúmal v zmysle § 68 odst. 2 stavebného zákona  a zistil,  že uskutočnením nie sú ohrozené 

záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov. 

Týmto dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.  

 

 Stavebný úrad dňa 05.10.2020 pod č. Výst-S2020/358/R1332 oznámil v  zmysle §61 ods.1, 

3 a § 68 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom 

konania a určil lehotu na vyjadrenie verejnou vyhláškou.. Z dôvodu že sa jedná  o  stavbu s veľkým 

počtom účastníkov konania ako aj že stavebnému úradu nie sú známi účastníci konania alebo ich 

pobyt nie je známi. Súčasne upozornil, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr 

29.10.2020 inak sa na ne neprihliadne . Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli ako aj na 

webovej stránke mesta od 09.10.2020 do 27.10.2020.   

V konaní neboli vznesené so strany účastníkov konania žiadne námietky preto nebolo nutné 

o nich rozhodovať 

Okruh účastníkov konania bol stanovený v súlade s ust.§59 stavebného zákona v zmysle 

ktorého sú účastníkmi stavebného konania stavebník, vlastníci susedných pozemkov a stavieb, 

ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom s tavbám môžu byť stavebným povolením priamo 

dotknuté, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, projektant v časti, 

ktorá sa týka projektu stavby, stavebný dozor. 

 

Podľa §3 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších 

zmien a doplnkov správne  orgány postupujú  v  konaní  v súlade  so zákonmi a inými  právnymi  

predpismi.  Sú  povinné  chrániť  záujmy  štátu a spoločnosti, práva  a záujmy fyzických  osôb a 

právnických  osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. 
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Podľa §3 ods.2  správneho poriadku správne  orgány sú  povinné  postupovať  v konaní  v úzkej 

súčinnosti  s  účastníkmi  konania,  zúčastnenými  osobami a inými osobami, ktorých  sa konanie 

týka  a dať im  vždy príležitosť, aby mohli  svoje práva  a záujmy  účinne obhajovať,  najmä sa 

vyjadriť k podkladu  rozhodnutia,  a   uplatniť  svoje  návrhy.  Účastníkom konania, zúčastneným 

osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia  správne  orgány  poskytovať   pomoc  a  

poučenia,  aby  pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 

 

Podľa §3 ods.3  správneho poriadku Správne  orgány  sú  povinné  svedomite  a  zodpovedne  sa 

zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez  zbytočných  prieťahov  

a  použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci 

pripúšťa, má sa správny orgán vždy  pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány  dbajú  na  

to,  aby  konanie  prebiehalo  hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných 

osôb. 

 

    Podľa §3 ods.4  správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo 

spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo   

zhodných   alebo   podobných   prípadoch   nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

 

Podľa §32 ods.1 správneho poriadku správny orgán  je povinný zistiť  presne a úplne  skutočný stav  

veci  a  za  tým  účelom  si  obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len 

návrhmi účastníkov konania. 

 

Ku konaniu bolo doložené: stavebné povolenie vydané Obcou Staškov  pod č. Výst-

S2020/25/R117 zo dňa 30.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2020, LV č. 8155, 

8179, 8158, kúpna zmluva zo dňa 30.03.2020, kúpna zmluva zo dňa 20.08.2020. 

 

Územie navrhovanej stavby je riešené v ÚP Obce Staškov a zaradené do územného regulatívu A - 

obytné plochy - rodinné domy individuálne a) Prípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch 

(suterén + 2 nadzemné podlažia, alebo suterén + nadzemné podlažie + podkrovie), nevyhnutné 

odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad, b) 

Neprípustné funkcie: iné ako prípustné. c) Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov 

musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného 

vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov. Investičný zámer 

stavebníka  je v súlade s platným ÚP Obce Staškov. 

 

Zmena stavby nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť.  

 

Stavebný úrad v konaní primerane postupoval podľa ust.3 ods.1, 2,3,4,  správneho poriadku, 

pričom podľa §3 ods.1 dbal na súlad so zákonmi a inými právnymi predpismi, podľa §3 ods.2 mali 

účastníci konania možnosť sa v konaní vyjadriť, podľa §3 ods.3 správny orgán dbal na to, aby sa 

zaoberal vecou bez zbytočných prieťahov a použil najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú 

k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo hospodárne bez 

zbytočného zaťažovania účastníkov konania a podľa §3 ods.4 rozhodoval podľa spoľahlivo 

zisteného stavu veci  a vydal rozhodnutie v súlade s §46 a §47 správneho poriadku. 

 

V priebehu konania o zmene stavby pred jej dokončením nenašiel stavebný úrad také 

dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby pred jej dokončením. Vzhľadom na uvedené skutočnosti 

tunajší stavebný úrad vydal rozhodnutie, ktorým povolil zmenu stavby pred jej dokončením, tak ako 

je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §69 ods.2) stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 pds.2 zákona č.71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň 

vyvesenia a zverejnenia. 

 

P o u č e n i e 
 

  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia.  Odvolanie sa podáva na Obec Staškov, Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 

53 Staškov. 

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ing. Ladislav  Š i m č i s k o  

                  starosta obce 

 

 

 

 

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

noviel bol  uhradený v zmysle položky 60 písm. a) bod.1, do pokladne v  Obci Staškov v hodnote 

100,00 eur dňa 02.10.2020. 

 

 

Doručuje sa: 

M&L Invest s.r.o, Čadca – Čadečka č. 3180 

Obec Staškov- starosta obce 

Krkoška Ján, Čadca - U Sihelníka č.  

Ing. Hlaváč Marián MBA,  Čadca -Čadečka č.  

Papíková Žaneta,  Čadca U Hluška – Okružná č.  

Ing. Kormanec Jaroslav, Vysoká/Kysucou č.  

Ing. Jantoš Anton, M.R Štefánika č., Čadca 

Ostatným účastníkom konania vlastníkom parcely CKN č. 1774, 1796, 1797, 1786/2, 1787/2, 1790, 

1791, 1793, 1794 , CKN č. 1772/2 / EKN č. 7111), CKN č. 1783 (EKN č. 7103), CKN č. 1789 ( 

EKN č. 6883) , CKN č. 1792 ( EKN č. 6886), CKN č. 1795( EKN č. 6889), 1778/1 ( EKN č. 7103), 

sa rozhodnutie doručuje verejnou  vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní.  

 

Na vedomie : 

Stredoslovenská  distribučná a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina 

Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina 

SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina 
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ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava 

Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava 

Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava 

 UPC  broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina 

 

 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň 

lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .2.11.2020    ZVESENÉ DŇA:    ....................................... 

 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 


