
obec Staškov
Ul. Jozefa Kroneľa č.588' 023 53 Staškov

ě.j Výst-5-S 2021 l36lPr469
Vybavtlje : Mgr. Štbovd
miroslava. strbova@staskov. sk

V Staškove, dňa 19.03.20Żl

Stavebné povolenĺe

poŽiadal dňa 19.02. 202l o vydanie stavebného povolenia

Na jej umiestnenie bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Výst-S2020/36/RŻ2zo dřn07 '0I'Ż02I, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.202I.
obec Staškov, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust. $ 117 zák.č,.50lI976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a doplnkov' zákona
č).41612001 Z.z. o prechode niektoqich kompetencii z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky a zákona č,. 3 6911990 Zb. o obecnom zriadení preskúmal Žiadosť v stavebnom konaní
podľa $ 62, $ ó3 stavebnébo zźlkona a podľa ustanovenia $8 a $9 vyhl. č. 45312000 Z.z.,ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhĹ č,.532/2002 Z.z., ktotou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu ao všeobecných technickýchpoŽiadavkách na stavby uŽivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie v
stavebnom konaní a rozhodol takto

Ku ktorému má navrhovateľ
zákona

adľesa

stavebník

Staškov č.

Cuboň Tomáš nar

na stavbu Novostavba rodinného domu

Stavba Novostavba rodinného domu

v katastľáInom území Staškov

na pozemku parc.č. CKN č. 5134

vlastnícke právo v zmysle LV č.813ó sa podľa $ 66 stavebného



objektová skladba:
So 100 Novostavba ľodinného domu na parcele CKN č. 5134
So 200 domové potrubie vodovodu, studňa, vodovodná prípojka na parcele CKN č. 5134 -samostatné vodopľávne konanie
So 300 žumpa, kanalizačná prípojka, revízna šachta na parcele CKN č. 5134
So 400 revízna šachta dažďovej kanalizácie, domové potrubie dažďovej kanalizácie, ľetenčná
nádrź, vsakovacie boxy na parcele CKN č. 5134
So 500 NN prípojka na parcele CKN č. 5134
SO spevnené plochy na paľcele CKN č. 5134

povolouje.
1. Popis a účel stavby:

Samostatne sto.iaca novostavbą ľodinného domu, ktorá svojím stąvebno - ĺechnicĘm afunkčným
usporiadaním spĺna požicldavky na trvalé bývanie. Je riešenćł ako solitér, jednopodlažnćĺ
s neobytným podlĺrovím , s podpivničením , ,r rśfuronou garážotł. Pôdorysných rozmerri ]2,85 *x ]5,05 m, pôdorysného naľu písmena Z. Stľecha bude sedlovćl so rlrlorr* loo. oirrtarĺo
hrebeňa strechy bude v Smere SZ-Jĺ/. Vstup bude z JV strany. obvodovćl konštľukcia bude z tvárnicHELUZ Family 2in] hr. 300 mm, vnútornł nosné murivo bude z tvárnic HELUZ Family 30 hr. 300
mm, vnútorné nenosné murivo bude z tvárnic HELUZ Familyl4 hr. I40 mm, vnútorné nenosnémurivov ].PP bude ztvárnic P)RFIXhľ. ]50 mm, vnútoľné nosné murivo v ].PP bude ztvárnicPORFIX P6-650 hr' 300 mm, obvodovĺé nosné murivo v I'PP bude z betónových tvárnic hr'300 mm,
zatepľovací systém - fascÍdny polystyrén hr. I50, aĺt. Mineráĺna vatą Isovei Klima 034 hr. ] 50 mm'Komín bude jednoprieduchový s prtemerom 200 mm Schiedet-ABSoLUT. Stavebné próce są budúprevádzat' mimo zastavaného územia obce v svąhovitom teréne. Spevnené plochy budú zo
zámkovej dlažby hr.60 - 80 mm , podktad bude tvorit'podkladové ĺôžko' štrkodr;iną, 

"záhradný 
a

cestný obrubník. Celková plocha spevnených plôch buie ]44,I0 m2. Żumpaje navrhnutó betónovd
s objemom ]5m3- Kanalłzačné potrubie bude z PVC materiátu DN]śO s mĺn. spádom 20ń.
Akumuĺačnćł nádrž bude Drąžice NAD) 500/140 v2 ( a7fl, dažd'ovó kanalizćicia bude z mąteľiáluPVC DN] 25-150 2,00 -3,00 oń sklon smerujúca od mislých zvodov k vsakovacím boxom.
Stavebné pľáce sa budíł prevódząt'mimo zastavaného územia obce v svahovitom teréne . Súčastbu

povolenia je aj povolenie nepriepustnej žumpy, elehrickej pľípojtql, spevnených plôch, ľevízna
šąchta dažďovej kanąlizácie, domové potrubiđ dažďovei kanálizarĺě, íuričnej nádľže, vsąkovącich
boxov

2.Technĺcké rĺdaje stavby :

7'astavanáplocha: 155141 m2
UŽitková plocha : 198,13 m2
obýná plocha: 80,60 m2
Počet obytných miestností : 5

3'Pľe uskutočnenie stavby sa určujrĺ tĺeto podmienky podl'a $66 ods.2,3 stavebného zákona:
Výškové osadenie a odstupové vzdialenosii stavby od parciel iak ako jó uvedené v podmienkach

územného rozhodnutia pod číslom Výst-S202olźenżz zo dňa ol.ót.zozĺ, ktoré nađobudlo
právoplatnosť dňa 08.02.202I.

Stavba bude napojená na:
- ďažďové vody budú tikviĺIované na vlastnom pozemku trativodom tak, aby nespôsobovali

škody na susednýclt pozemkoch a nehnutel,iostiach



- voda - novo zriadenou vŕtanou studňou v zmysle ľozhodnutia obce Staškov pod č. Výst-I-
S202l/]50/R463zo dňa I8.03'202l a v zmysle vyjadrenia obce Staškov podl'a $28 vodného
zdkona pod č. Výst-S202I/63/R24 zo dňą 04.0I '202I

- el. energia - napojenie na jestvujúcu NN siet' novozriądenou zemnoLł prípojkou, romádzač
merania spotreby eĺ. energie bude umiestnený tak, aby boĺ trvale cl bezbcĺriérovo pľístupný
zverejnej komunikúcie, v zmysle vyjadrenia SSD a.s. Żĺĺtna pod č. 4300I40747-90 zo dřla
14.08.2020

' kanalizácía - napojenie na novovybudovclnti nepriepustnú žumpu v zmysle vyjadrenia obce
Stąškov podľa $28 vodného zákona pod č. Výst-S202l/63/R24 zo dňa 04.0t.2021 obsah
žy*py zneškodňovat'pľostredníctvom autorizovaných preprąvcov nebezpečnłźho odpadu na
CoV cl to v stiĺade so zókonom o odpadoch

- komuníkácia - z miestnej komunikácie CKN č. 4561/2 novým zjazdom v zmysle rozhodnutia
o povoĺení ujazdu ncl MK obce Staškov pod č. Výst. 52021/l5]/R336 zo dňa 23.02.202I,
statickťł dopľavcl bude zabezpečená dvomi parkovacími státiami na Spevnenej ploche pri
novostąvbe RD

- vykurovgnie - lcrbová vložkcl s výkonom 7,00 kW v zmysle súhlasu o povolení MZZ) obce
Staškov pod č.Výst-3-S202l/158R339 dňa 24.02'202I, eĺektrickł! konvektory v zmysle
vyjadrenia SSD a.s. Żtltna pocĺ č. 4300]40747-90 zo dňa ]4.08.2020

4.Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, je súěasťou tohto
stavebného povolenia' Prípadné Zmeny nesmú byt'vykonanébez predchádzajúceho povolenia
stavebného irradu.

5. Pri stavbe budú dodrŽané všeobecné technické poŽiadavky na uskutoěňovanie stavieb
stanovené $48-53 zák' č:.5011976 Zb. a príslušné slovenské technické norTny' príloha k vyhl.
č,.53Ż/Ż00Ż Z.z.. všeobecné technické požiadavlql zabezpečujúce užívąnie ną stavby užívané
osobąmi s obmedzenou schopnost'ou pohybu ą orientácie.
6. Pri uskutoěňovaní stavby je nutné dodrŽiavať predpisy týkajúce sa bezpeěnosti práce a
technických zanadeni podľa vyhlášky ě. l47/20I3 Z.z., dođrŽiavať ustanovenia vyhlášky ě.
12412006 Z.z. o bezpečnosti a ochranę zdravia pri práci, nariadenie vlády č,. 396/2006 Z.z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných poŽiadavkách na stavenisku a ďalšie platné predpisy
na úseku poŽiamej ochrany, Životného pľostredia, bezpečnosti pľáce a ochĺany zdravia ľudí
7. Stavbabude dokončenánajneskôrdo: 5 rokov odo dňanadobudnutiaprávoplatnosti stavebného

povolenia.
8. Stavba bude uskutočnená svojpomocne. Ođborný dozor nad jej uskutoěnením bude vykonávať:
Ing.aľch. ondrašina Jaroslav, U Hluška č. ] ]97, Čadca.
9. Stavebník v zmysle $66 ods.2 písm. h) stavebného zákona je povinný ozĺámiť stavebnému
úradu začatie stavby.
10. Pre stavbu buđú pouŽité stavebné materiály a v1ýrobky zodpovedajúce ustanoveniu $43f
stavebného zákona, ktoré sú podl'a osobitných pľedpisov vhodné na pouŽitie v stavbe na zamýšľaný
účel a stavebník predloŽí ku kolaudačnému konaniu doklady o overení vlastností vjľobkov
pouŽitých na stavbe podľa zákona č. I33l20|3 Z.z. o stavebných vyrobkoch v jeho platnom znęní
(ceľtiÍikáty preukázania zhody) pľípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o
stavebných výrobkoch na všetky stavebné vyrobky, pouŽité pn rcalizácii stavby- tieto musia spĺĺať
poŽiarnotechnické chaľakteristiky podľa projektovej dokumentácie aj v časti riešenia protipoŽiarnej
bezpečnosti stavby, ĺevíziu bleskozvodov a doložiť doklađy tak, ako je to uvedené v $ 17 a $ 18
vyhlášky č. 45312000 Z. z.
1 1. Pri uskutočňovaní stavby v zmysle $66 ods.2 písm. e) stavebného zákona tľeba rešpektovať
požiadavky dotknutých orgánov
obec Staškov - súhlas naM.ZZo pod č. Výst-3_S2021/ 158R339 zo dńa24.02.2021,vyjadrenie
podl'a $28 vodného zákona pod č. . Výst-S2021l63tR24 zo dňa 04.0l.2021, ľozhodnutie



o povolení vodnej stavby pod č. Výst_1_S2021/|50tR463zo dňa 18.03.2021
, ľozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu pod č. Výst. S2021/151/R 336 zo dňa 23.02.20Ż1,
záväzne stanovisko v zmysle $140b stavebného zákona pod č. Výst.S2020/398/R1706 zo dňa
02.|2.2020, stanovisko obce k investičnej činnosti pod ć.. s2021/62tR23 zo dňa 04.0l.202l,
rozhodnutie o uľčení DDZ pod č. Výst. S202l/151/R337 zo dňa 24.02.202l
- prebytočnú zeminu, drobný stavebný odpad treba likvidovąt' na príslltšnej skládke odpad.ov,
pričom doklcld o ich zneškodnení predložia stavebníci pri kolaudácií stavby
-komunáĺny odpad tľeba likvidovat' v súĺade s platným VZN obce Staškov o nakĺadąní s odpadmi
v obci Stąškov
- Ktt kolaudácií stavby treba predložiť oĺcrem iných doktlmentov aj porealizačný GP, vyhotovenie
adresného bodu a riądne zapísclt'stavbu do katastra nehnuteľností
- je poĺrebné dodržąt' povinnosĺi prevádzkovateľa malého zdroja znečist'ovclnicł v zmysĺe zdkona č.
]37/20]0 Z' z. o ovzduší
- Stavbu MZZO reąĺizovat' v stilade s pľojektovou dokumentćiciotl, podmienkclmi výrobcov a podľa
pĺatných noriem a predpisov, pľičom každú Zmenu musí odslÍhlasit'orgún ochrany ovzcĺušia.
- Montćłž vykurovacej stistavy smie vykonat' iba firma s opľávnením na vykonćłvanie montážnych prćlc,
ktorcÍ užívateľa zclškolí na obsluhu zaľiadenia, v zmysle vyhláštE MPVSVaR č. 508/2009 Z. z'
' obmedzit' pľi ľecilizácii stavby maximćilne znečist'ovanie ovzdušia seląmdcirnou prašnost'ou
vznikajt\cou pri stavebných prácach a pľeprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje
s prašnými látkami, je nutné zakapotovat'.
- odpady, ktoré vzniknú pri realizacii MZZ) je potľebné zĺikvidovąt'vsúlade so zákonom lŕR sR đ.
79/20]5 Z. z. o odpadoch O o zmene a doplnení niektoľých zókonov v znení neskorších predpisov.
Zumpa _ ak bude dodąná ako továrensky výrobok musí mąt' atest vodotesnosti, ak bude zhotovená
na staventsku musí mat'prevedenú skúšku nepriepustnosti podľa STN 75 0905, treba iu umiestnit'
od jestvujúcich domových studní min'I2,0 m
- novostavbu trebą umiestnit'tak, aby výstavbou nedochádzalo k znehodnoteniu podzemných vôd
- Studňa - vzhĺ'adom na to, že sa jednĺź o lokaĺitu, kde są nenachádza vhodný vodný zdroj na
zabezpečenie vody pre stavebníkov obce Stąškov súhlasí s umiestnením zdroja tak, aby nebolo
nąrušené a spôsobené podstatne zníženie výdatnosti okoliých zdľojov, resp. Strata podzemnej vody
v zmysle STN 755 ] I5 ,, studne individuálneho zásobovąnia vodou"
- vodná stavbcl - studňą vŕtaná na parcele CKN č.5134 vk. ú Staškov vzmysle projehovej
dokumentćlcie bude sĺúžit'kodberu podzemných vôd vzmysle s 2I ocĺs.I písm. b) zákona
č.364/2004 Z.z.
- Za presné zameranie a vyýčenie stavby - studne a vodovodnej prípojtql ý teréne a dodržanie
b e zp e čno s t ný c h pr e dp i s ov z o dp ov e daj ú s t av e bní c i
- Studňa bude vyhotovená v zmysle STN 755 1 15 - studne individuálneho zásobovania vodou najmti
bodu č.6 - plocha okolo studne do vzdialenosti ]0,0 m nesmie byť akokot'vek znečisťovąná a nesmú
byť na nej dovolené činnosti, ktoré by mohli zhoľšovať kvalitu podzemnej vocly
- okolo Studne do vzdialenosti 2,0 m od konštrukcie studne musí byt'zriacĺená vodotesná dlažba tak,
aby všetka voda odtekcllą smerom od studne ( najmenší sklon 2%o)

- Dodržať povinnosti ýkcýúce sa kontroly dezinfekcie studne ( bod s sZlŕ). V pľípade, že studňa
prestane slúžit' na zásobovanie pitnou vodou, musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k ohľozeniu
bezpečnosti osôb a taktiež k znečisťovaniu podzemných vôd. Studňu je možné zlikvidovąt' vždy len
na základe povolenia oľgárul štótnej vodnej správy po dohode s oľgánom ochľany zdľavia
- sklony povrchov spevnených plôch avšetlql dažďové vody zo stąvieb bucĺú ľiešené tak, aby

voda bola zvedencí a zachytávaná no pozemku stavebníka a nevytekali na miestnu
komunikáciu

- oplotenie cl iné stavebné objekty, prípadne výsadba vzrástlych drevín buclú tmiestnené min.],0
od hrąnice s MK



- Stavebné práce v styku s MK je možné realizovąt'len v období od 15'04 do 30.]a kąlendórneho
roka, žiądateľ je povinný minimalizovat' dopravné obmedzenia na nevyhnutne potľebný čas
cĺ dbat'na to, aby v dôsledku stavebných prác nedochádzaĺo k spôsobovaniu ząvądv zjazdnosti
a schopnosti MK

- Zćłsahy do MK na tičeĺy napojenia kclnaĺizácie, vody, rozvodov NN' teplovodu a pod. navrhnút'
technoĺógiu pretĺćĺčcĺnia, príp. rozkopu na zókląde povolenia ncl zvlćištne užívcĺnie MK podľa
{8 cestného zákona - vydáva cestný spľávny orgán ( obec Staškov)

Povrch ujclzdu bude z mechaniclql spevneného kameniva a štrkodrviny
Počas realizćłcie prác zabezpečit', aby nedochádzaĺo k znečist'ovaniu cesty. V prípade
znečistenia Cesty stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie ną vĺastné náklady
Práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedzit'pĺynulost'a bezpečnost'cestnej premávky na
ceste

' V prípade, že stroje realizujúce práce budú odstavené ną vozovke cesty, prcĺcovisko je rułtné
označit' doč clsným doprclvným značením

- v zmysle ustanovenicl {8 ods.6 vyhl. č. 35/1984 Zb, ktorou sa vykonávcl cestný zćĺkon, ujazdy na
susedné nehnuteľno'sti nie sú stičctst'ami MK, žiadateľ vybuduje ujazd ncl vlastné náklady a
zodpovedá za jeho správu cl údržbu v súlade s pĺatnými všeobecno-závciznymi pľávnymi predpismi
a príslušnými technicĘmi noľmąmi
- Pri stavebných prćicach, kde dôjde na určiý čas k čiąstočnému alebo úplnému uzafvoreniu
premávlql na pozemnej komunikácií ( CKN č.4564/2), je stavebník povinný požiađąt'o povoĺenie na
čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgćin v zmysle s 7 zákona
č. ]35/196l Zb. a s l0vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde buú)určené osobitné podmienlĺy, zaktorých
bude možné pozemnú komunikáciu uzavriet' ( obec Staškov)
- Vjazd na pozemok je navrhnuý z MK v šírke ujazdu bude 4,00 m. oĺžką ujazdu bude l2,00 m m
( spevnenó plocha ujazdu je rozmerov I2,00 x 5,95 m), čím sa zabezpečí priestor pre odstavenie
osobného vozidĺa ( 2 ks) na vĺastnom pozemku. Povrch ujazdu bude z mechanicky spevneného
kąmeniva a štrkodrviny, betónovej dlažby a asfaltového betónu.
- Povrchovó vodą zo spevnených pĺôch a dotlłlutého pozemku nesmie vytekat'na vozovku MK' Skĺon
povrchu pozemku je rovinaý s miernym kĺesaním od MK' MK v dotĺmutom úseku nemá vybudovaný
odvodňovací systém. Povrchovťł voda z ujazdu bude likvidovaná do podložia vsakovaním.
- Brána ujazdu, nové oplotenie, iné stavebné objekty prípadne výsadba stromov a lĺrovín nebude
umiestňovąná do rozhľadových polí ujazdu'
- V prípade potreby čiąstočného obmedzenia premávlry ,o miestnej komunikcicií počas stavebných
prác na realizácií ujazdu vykonávaných v sĘku s miestnou komunikciciou je žiadateľ povinný
pľ ac ov is ko o znač i t' pr e no s ným dopr avným znač e ním.
- V zmysle ustanovenia $ 8 ods. 6 vyhlášlE č. 35/1984 Zb. , ktorou sa łykonávcl cestný zákon, ujazdy
na susedné nehnutel'nosti nie sú súčąsťami miestnych komunikácií. Žiadateľ vybuduje ujazd na
vląstné náklady a zodpovedó za jeho spľávu a údľžbu v súlade s platnými všeobecno-závdznými
právnymi pľedpismi a príslušnými technicĘmi normami'
- Žiadateľ zoclpovedá za škody, ktoré vzniknti užívatel'om a správcom komtmikácií z dôvodu
ne dodľžania podmienok tohto ľozhodnutia.
- Pri výjazde vozidiel na miestnu komunikáciu CKN č. 4564/2 platí pre vodičov vozidiel ustanovenie
$ 21c ods. 2 zćlkoncl č. 8/2009 Z.z. o cestnej pľemávke v z.n.p. ak to l,yžadujú okolnosti, najmci
nedostatočný ľozhl'ad, vodič je povinný zaistiť bezpečný ujazd na cestLl pomocou spôsobilej
a náležite poučenej osoby.
- Vprípade vzniku pľoblémov súvisiącich sľozhľadovými pomeľmi pľi výjazde vozidiel zpozemku
žiadatel' je tento povinný zrealizovat' potrebné opatrenia na vlastnom pozemku a vo vlastnej réžii
- pľe účely zbeľu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov pôvodca určí miesto v ľámci
svojho pozemku, na osadenie zberných ncidob na komunólny odpad, sepaľovaný zber. Záľoveň
zabezpečí zberovej technike vhodný pľístup k zberným nádobám na odpad



- v procese výstavby sú investori povinní postupovat' v súĺade s VZN obce Staškov, s platným
zťłkonom č'50/]976 Zb' otłzemnom planovaní ąstavebnom poriadkĺl ( stavebný zákon) vplatn:om
znení ą PD oveľenolł v stąvebnom konąní
- Vyobrclzenie cl rozmery dopravných značiek budú v zmysĺe STN 0] 8 020 a jej zmien a vyhl. č. MV
sR đ. č.30/2020 Z.z, ktorou sa vykonćłvą zcÍkon č.8/2009 Z.z. o cesĺnej premávke ą o Zmene
a dopĺnení niektorých zákonov
- Zhotovitel' je zodpovedný za osadenie amontáž PDZ odborne spôsobilou osobotl aje povinný
udľžiavat' DZ v zodpovedajúcom sĺave počas celého trvania próc v stilacle so schválenotl PD
a technicĘmi predpismi
- Treba prizvat' na odstihlasenie PDZ zdstupctt )RPZ oDI Čadca na kontroĺu správnosti osadenia
PDZ
- V prípade nedodržania povoľtljticich podmienok budú voči zhotoviteľovi vyvodené dôsledĺql podľa
$22a zákona č. ]35/196I Zb. opozemných komunikácicÍch ( cestný zákon) vznení neskbrších
predpisov
- V prípade potreby zabezpečit' reguláciu cestnej premávlql náležite poučenými a vystrojenými
osobami
- Ną určovanie poĺtžiĺicl dopravného značenicl na cestćlch sa podlb $3 ods.6 zćlkona č. ] 35/]96] Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nevzt'ahujú všeobecné
predpisy o správnom konąní
- Prenosnĺt dopravné znclčenie bude osadené v zmysle projektovej dokumentácie odslihląsenej oDI
)RPZ v Čadct pod č. )RPZ)DI-\g-] 19/2020 zo dna Tł.til.zoz l
okresný rĺľad čadca pozemkový a lesný odbor - rozhodnutie o trvalom odňatí pl'hľ. pôdy pod
č. OU-CA_PLDL -202l l 002521 -002 zo día 23.02.202l

- schval'uje bilanciu.sĺĺrývky humusového horizontu plhr. pôdy a to použitie Skrwĺcy ornice
v množstve 176 m' na zúrodnenie povrchovej vrstvy, ną skvąĺitnenie vlastností pôdy
a vyrovnanie nerovností povrchu nezastavanej časti pozemku stąvebníkn

- vykonat' skľýnku humusovĺźho horizontu plhr' pôd odnímaných natrvalo a zabezpečit' ich
hospodárne ą účelné využitie na základe schvólenej bilancie Sĺcryvĺcy humusového horizontu

- zabezpečiť základnú starostlivost'o plhr. pôdu odňatú rozhodnutím až do reąlizócie stavby,
najmd pr.ed zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín

okľesný úrad čadca odbor staľostlivosti ó životné pľostľedie _ záłväzne stanovĺsko orgánu
ochrany prírody a kľajĺny pod č. oU_CA_osZP-2020t011114-002 zo dňa 25.08.2020
- na vegetclčné úpravy nepoužĺvat' invázne druhy drevín a rastĺín ako sú napľ. Sumach pálkovó,

javoľovec jaseňolisý, pajaseň žliazkaý, pohankovec japonslql, zlatobyl' obrovská, astra
novobelgickci, clstra novoangĺická, sledovať pľípadne rozšíľenie ýchto rastlín aj po ukončení
stavby a pri ich výslqłte ich bezodkladne odstránit'

- na vegetačné úpľavy prednostne použit' ovocné stromy a pôvodné dreviny ako napr' lipa
mąlolistó, lipcĺ veľkolistá, javor mliečny, javor horsĘ, brest hľąbolisý, breza pľevisnutá, jedľa
biela, smrek obyčcýný, nevysódzať nepôvodné dreviny ąko sĺt. Napr. smľek pichľavý, tuja
západná, olĺrasné javoľy, zlatovka pľostrednći, magnólie a i. z dôvodtl zachovanią
autochtónnej ve getác ie

- na nezasĺavanom zvyšku parcely nevysievať komerčné trávnikové zmesy, zachovat' pôvodný
tľavinno-bylinný poľast, v pľípade dosievania vysievať len lúčne zmesy bylín pôvodných pľe
danú oblasť, ľaz ročne kosiť ą odstľáňovať pokosenti biomąstt, nevyvcirctť pľi stavbách skállq)
s nepôvodnými dľuhmi ľastlín pľe danú oblasť

- na komínové telesá objehu namontovať mrežu o veľ. oka mąx.5x5 cm z dôvodu zamedzenia
príshpu pre nočné živočíchy ( sovy)

- prebytočnú výkopovú zeminu neukladat' do alúviĺ miestnych tokov a pocĺmáčané tokality, aby
nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho ąlebo náľoclného významĺt

- stavbu umiestnit' čo najbližšie k pľístupovej ceste



Stredoslovenská eneľgetĺka- Distrĺbricia a.s. Ť'ilina - vyjadľenie k existencii eneľgetických
zariadení, k elektrickému kúľeniuo k bodu a podmienkam pripojenia pod č.430014747-90 zo
dňa 14.08.2020
- v záujmovej obľasti scl nachćidzclju energetické zariadenia v majetku SSE-D
- od uvedených energeticlých ząľiadení žiadclme dodržať ochrąnnĺź pásmo v zmysle zákona

č.25I/20l2 Z'z. abezpečné vzdialenosti podľa prísĺušných noriem STN ( VN vzdušné vedeníe
22kV od krajného vodičą ncl každú stranu ]0,00 m, NN vzdušné vedenie ođ ĺcrajného vodičą na
každti Stľanu ],0 m' W aNN zemnĺź káblové vedenie na každu stľanu 1,0 m) pľi realizácii
výkopový c h pr ác, ži cldame neporuš it' c elistvo st' uzemňovac ej sús t avy

- presnti trasu v prípade podzemných kcibĺoých vedení v majetku SSD vytýči určený pracovník
- v stibehu a lĺrižovaní zemných káblových vedení žiadame đodržať manipuĺclčný priestor min.l,0

m na každti stranu, v opačnom prípade pri opravćlch a rekonštľtlkciách našich zariadení
nezo dpove dćime za po š kodenie Vąšho zar iade nią

- zúľoveň si Vćls dovol'ujeme upozornit', že v danej lokaĺite sa môžu nachćĺdzat'aj vedenia tretích
osôb

- odsúhĺasená prúdovd hodnota hląvného ističa pred elektromerom In--3x25Amper
s charąkteristikou B

- - prívod z istiacej slcrine do rozvądzača merąnia spotreby elektriny bude vyhoĺovený kúblom
min.AYKY-J4Bxl6mm2

- treba dodržąť všeobecné podmienlĺy kvyhotoveniu energetického diela v zmysle vyjadrenia
- meranie elektrilql bude umiestnené na verejne prístupnom mieste vzdialenom min.2,0 m max.

30,0 m od bodu pripojenia vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme srN EN 60439
- pripojenie na el.energiu žiadame riešit' z distribučnej sústavy S,SD v danej lokąlite, poistková

sĺĺrinka SPPZ v majetku SSD na podpernom bode pri parcele CKN č. 5l34
- Pripojenie do distribučnej sustavy SSD bude reaĺizované v zmysle platných STN ą zákoną
č.25l/20l2 Z.z.

- Súhlasíme s priamovýhrevnym elektricĺqlm vykurovaním, prípadne vykurované tepelným
čerpadĺom

12. Stavebník je povinný počas realiztĺcíę stavby v zmysle $4ód stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predloŽiť stavebnému úradu pri kolaudácií
l3.Stavebník je povinný počas realizácie stavby udržiavať prístupovű komunikáciu k stavenisku vo
vyhovujúcom technickom stavę. Vprípadejej znečisteniaje povinný na vlastné náklady ptevádzať
jej okamžité čistenie. V prípade poškodenia prísfupovej komunikácie k stavenisku stavebnými
strojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné náklady a okamžite do pôvodného technického
stavu
14. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych' príp. iných práv k pozemkom dotknutých
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať pľáva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania
15. Stavebník je povirľrý pred zač,atím výkopových prác dať si u jednotlivých správcov vytýčiť
všetky podzemné vedenia ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odbomého
dozoru ich spľávcov. Výkopové práce v ich ochrannom pásme vykonať ručne a pred zasýpanim
pnzvat správcu veđení
- jesnujtice zaľiadenicl sti chľánené ochľanným pásmom (s68 zćikona č.351/20]1 Z.z.)

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie $65 zókona č.351/20] 1 Z.z o ochľane pľoti rušeniu
- stavebník ąlebo ním poveľená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pľe hoý

podal uvedenú žiadosť je v kolízií so ,SEI( Slovak Telekom a's alebo zasahuje do ochranného
pásma ýchto sietí treba vyzvat' spoĺočnosť Slovak Telekom a.S. na stanovenie konlĺrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK pľostredníctvom spoločnosti

' v prípade ak na definovlnom území są nachadzą nadzemnó telekomunikačná sieť, ktoľá je vo



vlastnícfve Slovąk Teĺekom a.s. je potrebné zo strűny žiądąteľa zabezpečit'nądzemnú siet'proti
poškodeniu alebo nąľušeniu ochrąnného pásma

- nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa s68
zákona 35 ]/201 I Z.z o elektroniclqlch komunikdciách

16. Stavebný mateńál nesmie byt' skladovaný mimo pozemku stavebníka ( na verejných
príestranstvách alebo komunikáciách)
17. Povolená stavba podlieha kolaudácií vzmysle $76 stavebného zákona. Dokončenie stavby
oznámia Žiadatelía stavebnému úľadu a podá návrh na jej kolaudáciu, ku ktorému pripojí
dokladyzmysle $17 ods.2 vyhl. č.4532000Zz, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovénia
stavebného zákona
l8' K návrhu na vydanie kolaudačného ľozhodnutia stavebník predloŽí energetický certifikát v
súlade sust' $ 7 zákonaě.55512005Z.z. o energetickej hospodáľnosti budov ao Zmeneadoplnení
niektoých zákonov vypracovaný oprávnenou osobou
19. Stavenisko musí splňať ustanovenia $43i ods.3 stavebného zákona
20. Počas uskutočňovania stavby dodrŽiavať všeobecné zásady ochľany pamiatkového fondu
v zmysle zákona č,.4912002 Z.z. o ochľane pamiatkového fondu v platnom zneni napr.:
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukolvek archeologickému nálezu hmotnej povahy,

napr. objektu, kultlirnej vrstvy, zvyškov starších ąrchitektúr, stavebného materiálu, hrobov,
keramilE, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález
okąmžite ohlćĺsit'Krajskému pamiatkovému úradu Žtltną, najneskôr na clruhý pľacovný deň po
nájdení a ponechat'ho bez Zmeny až do obhliadlry krajsĺvm pamiatkovým úradom

Podľą $40 ods'2 a 3 pamiatkového zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologickych
nólezou počas stqvby,, musí náĺezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prac ihneď ohlósit'
KPU Ziĺina. KPU Zilina vykoná odborný dohľad formou obhľiądlql výkopov stavby v období od
začatia-výkopových prác až po ich ukončenie' Nález sa musí ponechat'bez zmeny až do obhĺiadky
KPU Zilina alebo ním poverenou osobou' Do obhliadky ĺcrajsĺrym pamiatkovým úradom je
náĺezca povinný vykonat'všetky nevyhnuŕné opatrenia ną záchranu nálezu, najmc) zabezpečit'ho
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeoĺogicĺry náĺez môže vyzdvthnúť ą
premiestnit'z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej veĘ
me tó dami ar c he ol o gic ké ho vý s kumu

Zabezpečit' preukázateľným spôsobom oboznámenie sa s podmienkami závĺizného stanoviska
všetlE subjekty zúčastňtljtice Sa na ľealizácií stavby

Podľą $30 ods. 4 pamicltkového zákona závcjzné stanovisko tcrajského pamiatkového úrądu sa
vyžaduje ku všetlqlm rozhodnutiam iných oľgánov štátnej spróvy a orgánov iłzemnej samosprávy,
ktorými môžu byť dotknuté zciujmy chránené ýmto zákonom. oľgán štcitnej spľćuy a orgán územnej
samosprávy, hoľý vedie konanie, v ktorom môžu byt'dotknuté záujmy ochľany pamiatkovéhofondu,
môže vo veci samej rozhodnút' až po doručení pľávoplatného rozhodnutia alebo závĺ)zného
stanoviska orgcinu štćltnej spľávy na ochranu pamiatkového fondu.

Spôsob doteľajšieho využitia pozemkov : oľná pôda rozhodnutie o trvalom odňatí plhĺ. pôdy
vydané okĺesným úradom pozemkovým a lesným odboľom pod č. )U-CA-PL)]-202]/002521-
002 zo dňa 23'02.202 ]

Námietky účastníkov konanĺa.' obec Staškov- staľosta obce, Ing. aľch. ondrašina Jaroslav,
UHluška č.11'97, Čadca, ostatným účastníkom konania vlastníkomlarciel CKN č. 5133' 5!2O,
5119, CKN č. 5121 ( EKN č. 5415), CKN č. 5138( EKN č. 5602), CKN č. 5118 ( EKN č.10764)
vzhľadom k tomu, Že sa jedná v odôvodnených prípadoch aj o povolení stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, sa oznámenie doručilo verejnou vyhláškou podľa $ 26 ods. 2 zźlkoĺa č.
7111967 Zb. osprávnom konaní v priebehu stavebného konania zo Stľany ýchto účastníkov
konąnia neboli vznesené žiadne ncÍmietlql.



Stavba nesmie byt' začatźt, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost'v zmysle
$52 ods.l zák' č,.7111967 Zb..

Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnost' nebola stavba zaěatá.

Stavebné povolenie je v zmysle $70 stavebného zákona právne závazné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania'

odôvodnenĺe
Dňa 19.02'202l bola na stavebný úrad doruěená Žiadosť stavebníka: Ćtboň Tomóš, Staškov č.

o vydanie stavebného povolenia na stavbu : ,, Novostavba rodinného cĺomu" ', [ä parcele
CKN č.5I34 v k.ú. Staškov.
Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

objektová skladba:
So I00 Novostavba rodinného domu na paľcele CKN č. 5I34
So 200 domové potrubie vodovodu, studňą, vodovodna prípojka na parcele CKN č. 5134
s amo s t atné vo dopr ávne konanie
So 300 žumpa, kąnąlizačná prípojka, revízna šąchta na parcele CKN č. 5 ] 34
So 400 revízna šąchta dažďovej kanaľizócie, domové potrubie dažďovej kanaĺizácie, retenčná
nődrž, vscłkovącie boxy na parcele CKN č' 5l34
So 500 NN prípojka na parceľe CKN č' 5] 34
So spevnené plochy na parcele CKN č. 5I34

Žiadosť o vydanie SP bola doloŽená LV ě. 8136, kópiou z katastrálnej mapy, pľehlásením
o stavebnom dozore, projektovou dokumentáciou, stanoviskom, vy.jadreniami a rożhodnutiami
obce, ľozhodnutím dotknutých orgánov štátnej správy, vyjađľením správcu inŽinierskej siete,
rozhodnutím o umiestnení stavby pod č. Výst-S2O2Ol36lR22 zo dřla 07.OI.2021, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 08.02.202I.

Podľa $3 ods'] zákona č.71/1967 Zb. osprávnom konaní ( spróvny poriadok) vznenĺ neskorších
zmien a doplnkov spľóvne orgány postupujú v konaní v súlade so zakonmi a inými právnymi
pľedpismi. Sl.i povinné chľániť zciujmy štótu ą spoločnosti, práva a zcil.tjmy fyzi;tcĘch o'ôb o
próvniclqlch osôb cł dôsledne vyžadovat'plnenie ich povinností.

Podľa $3 ods.2 správneho poriadku správne oľgćlny sit povinné posttlpovat' v konaní v úzkej
súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie
tyka a dať im vždy pľíležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhaj:ovat', najmci sa
vyjadriť k podklaful rozhodru,ĺia, a uplatniť svoje ncivrhy. Učastníkom konania, zĺtčaštneným
osobám a iným osobóm, ktoľých sa konanie ýka musia spľávne orgány poslEtovat' po-oi o
poučenia, aby pľe neznalosť pľávnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Podľa f3 ods.3 správneho poriadku Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa
zaoberat' kąždou veco?.ł, horct je predmetom konania, vybavit' ju včas a bez zbytočných pľiet'ahov
a použit' najvhodnejšie prostľiedlq), hoľé vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci
pripúšťa, má sa spľćwny oľgcÍn vždy poh|lsit' o jej zmieľne vybavenie. Spľávne orgány dbajú na



to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného ząt'ąžovclnią účastníkov konąnia a iných
osôb

Podľcl $3 ods.1 správneho poriadku rozhodnutie správnych oľgánov musí vychódzat' zo
spol'ahĺivo zisteného stąwł veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo
zhodných aĺebo podobných prípadoch nevznikalineodôvodnenérozdiely'

Podľcl $32 ods.l správneho poriadku správny organ je povinný zistit' presne aúplne sktttočný stav
veci a za ým účelom si obstarat'potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len
nćlvr hmi úč as tníkov konania.

Stavebný úľad dňa 22.0Ż'Ż0T oznźlmil v zmysle $61 ods'l zákona č.50ĺ1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) zaěatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej spľávy a všetkým známym účastníkom konania a urěil lehotu na
vyjadrenie verejnou vyhláškou. Z dôvodu Že sa jedná o stavbu s vel'kým počtom úěastníkov
konania ako aj Že stavebnému úradu nie sú známí účastníci konania alebo ich pobyt nie je znźlmi.
Učastníkov konania upozornil, Že svoje námietky a pripomienky môŽu uplatnit'písomne resp. ústne
najneskôr đo 17.03.2021 vopačnom prípade nebudú vzaté đo úvahy. Rovnakú lehotu určil aj
dotknutým orgánom podľa $36 ods. 3 stavebného zákona' oznámenie bolo vyvesené na úradnej
tabuli *9 uj na webovej stránke mesta od24.02.2021 do II.O3'2O2La doruěené dřn25.O2.2O21.

Učastníci územného konania neuplatnili námietky proti umiestneniu stavby, o ktoých by
stavebný úrad museľ rozhodovąt'.

okruh účastníkov konania bol stanovený v súlade s ust.$59 stavebného zákona v zmysle
ktoľého sú účastníkmi stavebného konania stavebník' vlastníci susedných pozemkov a stavieb,
ktoých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom stavbám môžu byt' stavebným povolením priamo
dotknuté, ďalšie osoby, kto4im toto postavenie vypl;i'va z osobitných predpisov, projektant v časti'
ktoý sa týka projektu stavby, stavebný dozor.

V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal predloŽenú Žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach $ 62, $ 63 stavebného zákota, pľejednal ju s
účastníkmi konania a dotknut1imi oľgánmi a zistil, Že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené ptáva a oprávnené záujmy účastníkov
konania.

Dokumentácia stavby spĺňa základĺé požiadavky na stavby podľa $43d a $47, stavebného
zákona a príslušné ustanovenia slovenských technických nońem. Projektová đokumentácia
bola spracovaná oprávneným projektantom avyhovuje všeobecným technickým poŽiadavkám na
uskutočňovanie stavieb stanovené $48-53 zák. č,.5011976 Zb. a príslušné slovenské technické
noľÍny' príloha k vyhl. č,.53212002 Z'z.. všeobecné technické požiadavlĺy zabezpečujúce užívanie na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientcicie.
Projektovú dokumentáciu vypľacovali :

Architektura, zdravotechnika,-vykurovanie Ing. aľch. ondrašina Jaroslav, atttorizovaný architekt,
2048*AA, U Hluška č.1197, Čądca
Statika: Ing Mojdis Maľek, PhD, autoľizovaný stavebný inžinier, 6072*13, stątiką stavieb
El. prípojka : Ing. Harcek Milan, elektrotechnik špecialista elehľicĘch zaľiadení cto 22 kV č.
1 070/1/20 1 2/EZ-E-E r. I -A
Teplotechnické posúdenie .' Ing. KopeclE Peteľ, tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov č.
I 56*1*2009
Po Ing. Šólyova Eva, špecialista Po č. 20/2016
Yjazd a spevnené plochy : Ing. Vonš Peteľ ąutorizovaný stavebný inžinieľ, 5690*12, konštrukcie
inžinieľslqlch sieti,



K projektovej dokumentácii sa vyjadńli tieto orgány a organizácie: obec Staškov - súhląs na
MZZO pod č. Výst-3-S202l/ R zo dňa 24.02.202l, vyjadrenie podľa $28 vodného zákona pod
č' . Výst-S202l/63/R24 zo dňa 04.0].202I, rozhodnutie opovolení vodnej stavby pod č. Výst-l-
S202L/I50/R zo dňa 18.03'2021, rozhodntúie opovolení zľiadenia ujazdtł pod č' Výst.
5202I/l5]/R zo dňa 23.02'202l, závcizne stanovisko v zmysle sI40b stavebného zcÍkona pod č.

Výst.S2020/398/R] 706 zo dňa 02.12.2020, stanovisko obce k investičnej činnosti pod č.

S2021/62/R23 zo dřla 01'01.202], rozhodnutie ourčenĺ DDZ pod č. Výst. 5202]/l5l/R zo dňa
24.02.2021, olcresný úrad Čadca pozemkový alesný odbor - rozhodnĺltie otrvalom odňatí pl'hr.
pôdy pod č. )U-CA-PL)|-2021/002521-002 zo dňa 23.02.202l, olcresný tirad Ćadca odbor
starostlivosti o životnĺź prostredie - závcizne stanovisko orgánu ochrany prírody a ĺcrajiny pod č.

)U-CA-)SZP-2020/01]]l1-002 zo dňa 25'08.2020, Stredoslovenskćl energetika- Distribúcia a.s.
Żtttna - vyjadľenie k existencii energeticĺqlch zariadení, k elektrickĺźmu kĺireniu, k bodu
a podmienkam pripojenia pod č'4300I4747-90 zo dňa l4.08.2020' Ich stanoviská neboli zamietavé
a ani protichodné a sú zahrnuté do pođmienok tohto rozhodnutia.

Územie navrhovanej stavby je riešenĺź , ÚP obce Staškov a zaradené do tizemného ľegulatívu A -

obytné plochy - rodinné domy individuálne a) Prípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch
(suterén + 2 nadzemné podlažicĺ, aĺebo suterén ł nadzemné podlažie + podĺcrovie), nevyhnutné
odstavné plochy pre automobily' parkovo upravená zeleň, zeleň oĺcľasných a úžitkových záhrad, b)
Nepľípustné funkcie: iné ąko príptlstné. c) Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obylateľov
musia byť riešené v ramci súĺcromných pozemkov, parkovanie užívatel'ov zariadení komerčného
vybavenia ą sĺužieb musí byt' riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov. Investičný zámer
stąvebníką je v súlade s platným ÚP obce Staškov.

Vplyv navľhovanej stavby na Životné prostľedie, Život a zdravie osôb, poŽiamu ochranu,
dopravu a bezpeěnosť práce bol posudzovaný đotknutými orgánmi štátnej správy chľániacimi
verejný záujem podľa osobitných pľedpisov ( $l26 stavebného zákona), ktoých stanoviská neboli
záporné.

V konaní boli uplatnené stanoviská dotknutých oľgánov v zmysle $140a stavebného zákona,
ktoré uplatňujú poŽiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti záváznými stanoviskami podľa ust.$140b)
stavebného zźlkoĺa.

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 apouŽil najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú
k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie pľebiehalo hospodárne bez
zbytočného zaťažovania ričastníkov konania a podľa $3 ods.4 rozhodoval podľa spoľahlivo
zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s $46 a $47 správneho poriadku.

Pre stavebný objekt So 200 domové potrubie vodovodu, studňa, vodovodnci pľípojka , kto4ý je
súčasťou stavby vydal stavebné povolenie špeciálny stavebný úrad vykonávajúci štátnu vodnú
správu, ktoľjm je obec Staškov pod č. Výst-I-S2021/150/R463 zo dňcl 18.03.2021 v samostatnom
vodoprávnom konaní.

Po preskúmaní a vyhodnotení žiadosti stavebný úrad posúdll, že povolením navrhovanej
stavby pń rešpektovaní podmienok zakotvených vo ýľokovej časti tohto rozhodnutia nebude
ohĺozený život, zdravie osôb ani Životné prostľedie. Zźlroveí posúdil, že nedôjde k ohrozeniu



záujmov spoločnosti ani pľáv a právom chľánených zźtujmov účastníkov konania. Vyhovel pľeto
Žiadosti a ľozhodol tak ako je to uvedené vo vyrokovej časti tohto ľozhodnutia'

Toto rozhođnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa $69 ods.Z) stavebného zákona v zneni
neskorších predpisov' Toto rozhodnutie musí bý vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a súčasnę zverejnené iným spÔsobom v mieste obvykl;ým v súlade s $26 pďs.Z ztĺkona č,.71l|967
Zb. o správnom konaní vzneni neskoľších pľedpisov. Za d,eň doručenia sa povaŽuje 15 deň
vyvesenia a zverejnenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a nasl' zákona ć,. 7111967 Zb' o správnom konaní

(správny poriadok) v zneni neskorších predpisov, moŽno podat' odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. odvolanie sa podáva na obec Staškov, Ul. Jozefa Kĺonera č. 588, 023
53 Staškov'

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom aŽ po vyěerpaní ńadnych opravných
pľostriedkov.
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stąrostą obce
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Správny popĺatok v zmysle zákoną č.145/]995 Z'z' o správnych poplatkoch v znení neskorších
noviel bol v zmysle položlĺy 60 písm. a) bod. 1 , písm' d) bod.3 uhradený do pokladne obce Staškov
v hodnote 80,00 euľ dňą 23.02'2021.

Doručuje sa:
Čuboň Tomáš, Staškov č.
obec Staškov- starosta obce
Ing.aľch. ondľašina Jaroslav, U Hluška č.II9], Čadca
ostatnjłn účastníkom konania vlastníkom parciel CKN č. 5133, 5l2O,5119, CKN č. 5121 ( EKN
č.5415)' CKN č.5138( EKN č. 5602), CKN č.5118 ( EKN č. 10764) vzhľadom ktomu, Že sa
jedná v odôvodnených prípadoch aj o povolení stavby s veľkým počtom účastníkov konania, sa
ľozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa $ 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom
konaní.



Na vedomie:
okresný úrad Čadca odbor staľostlivosti o ŻP , Palárikova ě.91, Čadca
S tredo slovenská di stribučná a' s, Pri Raj čiank e ć.2927 / 8, ŻIltna
okĺesný úrad Čadca pozemkový a lesný odboľ, Paláńkova č.95, Čadca
SEVAK a's. Bôńcká cesta č.1960, Żi\iĺa
Slovak Telekom a.s., Poštov á čJ, Ż1lina
SPP - distribúcia a.s. RC Ž1!lna Ztxođská cesta č,.26D949, Ż1|iĺa
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bľatislava
Telęfónica Slovakia s.ľ.o, Einsteinová ě.24, Bľatislava
orange Slovensko a.s. Prievozská č'6lA, Bratislava
obec Staškov - cestný správny orgán

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

lehoty vyvesenia je dňom doruěenia.

22 ,83,2021

VYVESENÉ oŇł: ZVESĘNÉ oŇł:
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Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potwdĄe vyvesenie a zvesenle


