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

č.i Výst-S2 0Ż2l 1 8lR1093
N'1l!łą1l11ję : lvĺgľ. Štbovćl
n i ľ os l al, cl'str b ov a(đlsĺ cl s kov. s k

V Staškove, dňa 18.07.2022

Rozhodnutie

obec Staškov ako príslušný stavebný úrad podl'a ô 117 ods. 1 zákoĺa ě. 5011976 Zb. o
úzenrnonr plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon) v znení neskoľších pľedpisov (d'alej
len ,,stavebný zákon''), v spojení s $ 5 písm' a) zákona ě. 608/2003 Z.z' o štátnej správe pre územné
plánovanie. stavebný poriadok a bývanie a o Zmelle a doplnení zákona ě. 50/ 19]6 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľších pľedpisov vo veci Žiadosti o dodatoěnom
povolení časti stavbył' Výrobno- skladová hala" So 0] výrobno- sklaĺ]ol,ĺi halĺl na pozemku
paľc.č.: CKN č. 21ő3/17, 2463/4B, 2463/49, 2463/50, 24ő3/52' 2463/ő1, 24ő4/], 24ő4/2, 2464/3
katastrálne úzenrie: Staškov stavebníka : KONTAKT -SK s.ľ.o, Stĺlškov č. ]033, lČo : 36413569

- __@eensTv'ä .IÜml Srrrma Ľudovít, advokát;
prerušuje

v zmysle ô 29 ods. 1 v nadväznosti na $ 46 a 47 zákona č,.7l 11 967 Zb. o správnom konaní
(spľávny poriadok) v zĺení rreskoľších pľedpisov (d'alej len ,,spľávny poľiadok'') v spojení s $ 61
zźlk.č,5011976 Zb.(stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov konanie podľa $88a ods.l
o dodatočnom povolení časti stavby Výľobno- skladoyá hąla" So 01 výrobno- sklaĺlovćl hąla na
pozemku paľc'č.: CKN č. 24ő3/47, 2463/48, 2463/49, 2463/50, 2463/52' 2463/ől, 2464/1' 2464/2,
24ő4/3 katastrálne územie: Staškov stavebníka : KONTAKT -SK s'r.o, Staškov č. ]033, IČo :
36413569 v zastúpení v zmysle plnomocenstva JUDr. Surma Ľudovít, advokát, I

Na základe zistenia stavębného úradu v zmysle $ 88a ods. l stavebného zźlkona ak stąl,ebný úľad
:isĺí, že stąllba bola postavełlá bez stavebného povolenia alebo v ł'ozpore s nínl, zučłze z úľadnej
povinnosti konanie a vyzve stavebníka stal,by, aby l, určene.j lehote predložil ĺloklady o tom, že
tĺodaĺočné pollolenie nie .ie v ľozpoľe -ĺ veľe.inýni zóuimami, chľánenýłłli stavebným zúkonom ,

na.jmci s ciel'nli a zamernli tizemného plánovania a osobitnýnli pľťnnymi pľedpisnli sa predmetné
konanie preľušuje do doby lykonania a zistenia štátneho stavebného dohl'adu zmysle $98
stavebnélio zákotla .

odôvodnenie
obec Staškov ako vecne príslušný stavebný úrađ na základe Žiadosti stavebníka KONTAKT

s.ľ.o, Staškov č.l033, IČo 36 413 569 vydal pod č. Výst.S2Ol9l8lŁ29 zo dřla 15.01'2019 stavebné
por'olenie, ktorym por'olil trskutočnit' stavbtt ,, Ęľobno - sklądol,á hąlcł" r'objektovej sklade ,So
0l - Výľobno - skladová hala, So 02- otvoľené pł'estľešenie, So 03 - Spevnené plochy, SO 04 -

Pľeložka vodovodu( vnuĺł'oaľeáĺový llodovod), So 05 ' Preložka plynovod ( vnťltroaľealový NTL
plynovoĺl), So 06 - Elektrická Pľípoika ( vnúÍľoaľećlloyći z existujucej PRIS), So 07 - Kuł'lcłlizačnćł
pľípo'ika spluškĺlvú na pozemkoch CKN č,' 2463/47' 24ő3/48, 24ő3/49, 24ő3/50, 2463/52, 24ő3/6],
2464/1, 24ő4/2' 2464/3 v k.ú Staškorl, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť dňa 15.04.2019' okresný úrad
Żi1inaodbor qýstavby a bytovej politiky , oddelenie štátnej stavebnej spľávy dřn04.03'2021 pod č.

ot]-ZA-oVBPz20211004651-009, ktoré nadobudlo prár'oplatnosť dňa 29.03'2021 rozhodntrtie
obce Staškov pod č. Výst.S2019l8lP.29 zo dňa l5.01.2019 potvľdil vrámci nového odvolacieho
konania.

Stavebný urad zaca|konanie pod č" Výst-S2021 1377lR849 zo dńa 30'04.2021 podl'a $ 88a) ods'l
písm h,l a {88a ocĺs 1 stavebného zákona o nepovolenej časti stavby vyzva\ stavebníka. aby
v uľčenej lehote pľedložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore S



Vere'inými záujmami chĺánenými týmto zákonom a osobitnýnri predpismi. Zároveň konanie preľušil
do doplnenia výzl,ry stavebného úľadu'

Stavebník stavebnému úľadu dř.a 26.07.Ż02I pożadované doklady predloŽil .Na základe
predloŽených dokladov stavebný úľad konštatuje, že dodatočná |egal'izácia stavby nieje v ľozpore s
veľejnýnri záuimami chľánenýnri týnrto zákononr a osobitqými predpisnri v zmysle platného ÚP
obce Staškov schváleného VZN č,.212018 o ztwäznej časti obce Staškov. obecným zastupiteľstvon-t
v Staškove dňa l7.12.Ż018.

Na stavębný úľad dňaŻ8.09.2021 boli doručené námietky pľoti stavebnému konaniu o dodatočnom
povolení č.i Výst-SŻ0Ż1l377lRl607 od obyvatel'ov obce Staškov ako dotknutých občanov -
účastníkov konania obcę Staškov. ktoý žiadajű o pľiznanie postavenia účastníkov konania
Stavebrrý úľad posúdil , že týmto ffzickým osobám postavenie účastníka konania neprislúoha'
nakol'ko pľedmetnou stavbou stavebný úrad nezistil ako sú ich vlastnícke alebo írré práva k
susedným pozemkom a stavbám na nich stavebným povolením pľiamo dotknuté /(i 59 ods.1 písm'
b) stavebného zźlkona/ ako aj stavebný úrad nezistil pľávnické osoby a fyzické osoby, ktoľé majú
vlastnícke alębo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktoľých pľáva, právom chľánené ztlqmy alebo
povilrnosti rnôŽg byť rozhodnutím pľiamo dotkrruté

Na základę týchto skutočností stavebný úrad r,ydal ľozhodnutie o nepľiznaní postavenia účastníkov
konania pod č. Výst-S202l/377/R2347 zo dňa 31'l2'2021, ktoým ľozhoduje ododatočnom
povolení uŽ zrealizovaných stavebných pľác o nepovolenej stavbe : ,,Výrobno - skladová hala" So
01 Skladováhalra na pozenrku č. CKN 2463/47, 2463/48, 2463/49, 2463/50, 24ő3/52, 2463/61,
2424/], 2464/2, 2464/3 v k.ú. Staškov stavebníka : KONTAKT- SK s.ľ.o, Staškov č.l033. okľesný
űrad Żilina odboľ ýstavby a bytovej politiky , oddelenie štátnej stavebnej správy dřn 02.06'2022
pod č. oU-ZA-ovBPŻ-20Ż2l024766-002 , ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť dňa 24.06.2022
ľozhodnutie obce Staškov pod č. Výsĺ-S2021/377/R2347 zo dňa 31.12.202] potvľdil v ľámci
odvolacieho konania.

Dňa 08'07 '2022, 12.07 "2022 bol podaný podnet od, Čulákovej .Ianky, Staškov č' a dňa
08.07 '2022 od Hegyiová Emília' Staškov č vo veci stavebných prác ( rca|izácía strechy) na
stavbe Výrobno- .gkladová hala" So 01 výrobno- skĺcldová hclla na pozemku parc.ě.: CKN č.

2463/47, 2463/48, 2463/49, 2463/50, 2463/52, 2463/61, 2464/], 2464/2, 24ő4/3 katastľálne územie:
Stąškov stavebníka : K)NTAKT -SK s.r.o, Staškov č. ]033 ako aj neľešpektovania rozhodnutia
o pľedbeŽnonr opatľení- zastavenie stavebných pľác na stavbe.

Podl'a $ 98 stavebnćho zákona štátny stavcbný dohľad
1I) Štĺmy sfuvebný dohľad zabezpečuie ochľaruł t,eľejných zdujmov, ako aj práv a pĺ'úvom
chľánených záuinlov prál,nicĘch osôb a .fyzicĘch osôb, ktoré vypĺýl,ajú z uskutočřlovałlią sĺavby
alebo .iej zmeny, z vlastností stavby pľi.jej užívaní, z odstľánenia stavby a z terénnych úprav, prác a
zaľiadení podľa tohto zákona.
(2) orgciny štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zist'ovąt', či

a. sa stavba, stavebné úpľavy alebo uĺlľziavacle pľúce vykonťivajú poĺll'u stavebnéhĺl pĺlvoleniu
alebo na zćiklade ohlásenia,

b. sú splnené podmienlql na uskutočňovclnie stavby podl'a $ 44,

c, sa na stavbe nachttdza pľo.iekĺ stavby oýeľený v stavebnom konąní a či sa vedie stavebný
denník'

d. sa pľi uskutočňol,aní stal,by, stallebnych úpľav alebo pri udržial,acích pľácuch dodl'žial,ąjú
podnlienlĺy stąvebného povolenia, všeobecne zdvcjzné prĺivne pľedpisy a technické noľmy
yzÍ'ahujúce Sa n(t staveblŕ pľace a sÍavebné výľoblĺy,

e. scł ,sĺaybą užíya spôsohom povoleným l, kolatłdačnom ľozhodntłtí,

ĺ: ,ĺĺł stcll,ba lłdľžiąva v dobľonl sĺavebnonl Stave,

8. ,sa dodľžiat,clili podmienlł povolenia cllebo ncł'icldenia od'sĺránenia stavieb ąlebo
naľiadených Stavebných úpľav a udľžiavcłcích prác,

h. sa ĺeľénne úpruvy aiebo t'užohné pł'úce vykonĺjvuiti pocll'u 1lĺ'lvoĺelüu,



i. sa odstraňovaníłn stavby neohľozuiú susedné pozemlcy a stavby ncl nich
podl'a ! 99 písnl. b) stavebného zákona Orgánnli štátneho stavebného ĺJohľaĺlu sú poveľení
zonle s ĺna n ci st avebn éh o úľa du,

Podl'a $ 100 stavebného zákona Sĺavebník, oprĺivnenťi osobcl či pľťłvnickĺi ĺlsobą uskutočňujúca
cllebo odstraňujúca Staýbu, ako ąj tlasĺník Stal,by sú pollinní

ct. umožnit' oľgánom štátneho stavebného dohl'adu a nimi pľizvanýnl znulcom vstupovat'na
sĺavenisko a do stavby, nazeľclt' do .ie.i dokunlentúcie a uvćlrať pľedpoklady pre výkon
dohl'aúl,

b. bezodkladłle ohlásit' stavebnénltł úľadu závady na stavbe, ktoré ohrozujú je.l bezpečł'lost',
žillot! či zdľavie osôb ąlebo môžtł spôsobit'značné národohospodárske škody.

Podl'a $ l02 stavebného zákona
(]) Ak oľgán šĺátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe zćil,adu, vyzve pĺlclľtl povahy veci
sĺclvebłlíka, opľávnenu osobu alebo pľávnickú osoĺ'su tłskutočňtłjúcu sĺal,bu, clby u'obili nupruvu,
ulebo upozoľní iný zodpovedný oľgcin, aby vykonal poĺľebné opaĺł'enia.
(2) Ak pľál,nickćł osoba alebo fyzická osoba nedbĺi na výzl,lł o ľ gćł1lg š t ú t ne hĺl s t av e b né ho ĺ]ĺl hl'ĺł du,
llyda stcĺvebllý tiľad ľozhodrułĺie, ktorýnl naľicldi lł'obit' núprtlvu; pri uskutĺlčłiovaní stavby nlôže
sĺcłl,ebný úrcld pľĺice na stavbe zasĺa.vit'. odvolanie pľoti ľozhodnutiu o zastavení prťłc nemćl
odklcłdný účinok. Po vykonaní náprally łlložno v pľćłcach na stclvbe pokł'ačovat' len na zćłkląde
noy é h o ľ o zho dnut i a s ĺ av e b nĺź ho úr adll'
(3) V ľĺlzhodnuĺĺ podl'a od'geku 2 môže stal,ebny úľad uložit'.fyzickej alebo prĺivłlickej osobe podľa
povahy lleci tiež povinno.st' zdržat' sa ĺakej činnosti, kĺorći nad prípustnú nlieru ustĺlnol,enú
osobiĺłýnli pľedpismi poškodzrłie žil,otné pľosĺredie, ąĺebo povinnosĺ'vykonut' tclké opatľenia, kĺoľé
znížicl nepriaznivé ĺłčinlq, ich činnosti na životné prostľedie na pľípustnú mieru' Pôsobnost' iných
orgáłlov podl'a osobitných pľedpisol, nie.ie dotknutó.
(4) Ak oľgán štátneho sÍclvebného dohľadu zistí na stavbe neodstrąniteľnti zćlvaĺJu vzniknutú pri
tłskutočňovaní stavby, ktoĺ'ćĺ bráni polł'ačovat' v prácach na stuvbe, zruší stavebý úľaĺl na jeho
podnet sĺayebné povolenie a tłrčí d'alší po,sttłp.

(5) orgán štátneho stavebného dohl'adu,
ű. ak z.Ístí nepovolenú stavbu, ozndmí to stavebnému úradu; ak Íde o rozostavgnú stavbu,

bez'odkladne vy?,ve stavebníka, aby zastavil prúce na stavbe,
b. trylozoľłlí podĺla potľeby pľí.slušný orgán, že niektorý zo zodpovedných pľacovníkov na

stclvbe nevykonáva svoju činnost' v súlclde S l,eľejnými zaujmami, a vyzve ich, aby mu
oznámiĺ, akłź opatł'enie na nápľal,u pľijali,

C. tlzĺlciłlli sĺąvebnénlu úl'adu, že opl'awzené osoby nevykonál,cljú na stayelüsku čillłlost'l, súlade
so sl,ojím oprávnením; stavebný úľad môže dat'návrh na ich preskúšanie.

(6) Pľávo d'alšĺch oľgánov štátnei spľávy vydál,at' podľa osobitných predpisol, ľozhodnutia
o núpľave závad stavby zostáva nedotknuté; ak je však na nápľavu potrebný zásah do
,stavebnotechnického ľiešenia stavby, ľozhodne o ňonl stavebný úrad

Postup stavebneho úľadu v pľípade stavieb uskutočnených bez stavebného povolenia aleŁlo

vľozpoľe sním upľavuje stavebný zákon vust. $ 88a stavebného zákona. Konanie ododatoěnom
povolení stavby začina vždy zvlastného podnetu stavebného úradu a prebieha v dvoch fázach.
V pľve| fáze konania stavebný úľad skúma či dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore
s veľejnými záujmami. Veľejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chľánené
stavebným zákon, osobitnými zákonmi, vyhláškami, všeobecnę závaznými nariadeniami,
zźĺväznými časťanri slovenských technických noriem. Rozsah dokladov , ktoými vlastník
nepovoleriej stavby pľeukáŽe, Že dodatočné povolenie stavby nie je v ľozpore s veľejnými
záu.jmami , nie je taxatívne vymedzený ale lychádza predovšetkým s ustanovenia $ 126 stavebného
zákona, ktoľé sa týka ochrany z|oŽlek životnélro pľostľedia a iných osobitnýclr záujmov podľa toho
. o aký druh stavby ide. na aký účel sa nrá stavba uživat', ktorí záujmy budú stavbou dotknuté, kde
je stavba unriestnená. či sú v predmetnom území vyhlásené ochranné pásma'



Podl'a $ 88a ods. ] stal,ebného zákona ak stavebný úrąd zistĺ, že sĺąvbcł bola postal,enĺi' bez
stavebného povolenia alebo v rozpoľe 's łlím, začne z uľadnej povinnosti konanie a vyzve stavebníką
stavby, aby v určenei lehote pľedložiĺ doklady o tom, že dodątočné povolenie nie je v rozpoľe
s veľe'inými záujľnanli, chľćlnenými sĺavebným zćłkononl , najmti s ciel'mi a zťlłnermi územného

;ll ú nov cl ni cł a o s o b i t ným i pľ áv ny mi pr e dp i s nli.

Sĺavebný úrad naľiadi odstľánenie sÍallby postavenej bez stavebného povolenia cłlebo v rozpoľe
s ním, alebo bez písomného oznámenia sĺavebného tiradu podľa f 57 ods. 2 pri stavbúch, ktoľé
ĺľebcl ohlásit',' odstľanenie stavby sa nenał'iadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie

.f e v ľoz1lol'e s veľeinýnl záujnlonz (.$ 88 ods. 2 písnl. b) stąl,ebného zákona).

Stavebný úrad naľiadi odstranenie stavby ai v tom prĺpade, akvlastník stavby požadované doklady
nepredloží v uľčenej lehote alebo ak sa na ich podkĺade preukúže ľozpor stavby s verejnýnl
zťrujnlom (.f 88a ods. 2 a ods. 6 stavebného zókona).

Poĺ]ĺ'a.sT 88a, ods' 6 'sĺavebného zc|kona stal,ebný úľad naľiadi oĺJsĺránenie stavby aj v pľípaĺile, ak
;tquebn!! u ĺlľčqej ]ehotę b
ľozhodntłĺia o dodcltočnonl povolení stal,by.

V pľípade, Že stavba je ľealizovaná bez stavebného povolenia, dôkazové bľemerro k preukázal'iu, že
stavba nie je v rozpoľe s veľejnými záujmami spočíva na vlastníkovi stavby, ked'Že sa dopustil
poľušenia zákona' Vlastník stavby si musí sám a na vlastné náklady zaobstarat' všetky potľebné
doklady a náležitosti.

V dľuhei fáze ak stavebný úľad vyhodnoti, ie stavba neodporuje veľejným záujmom, postupuje
d'ale.j pľinrerane podl'a ustanovení stavebného zákona upľavujúci procesný postup v stavębnom
konaní týkajúci sa začatia konania a prejednania veci.

Podl'a $ l8 ods. 2 spľávneho poriadku ,,konanie le zač,até dňom, ked' podanie úěastníka konania
došlo spľávnenlu oľgánu príslušnéniu vo veci ľozhodnút'. Pokial' sa konanie zaěina na podnet
spľávneho oľgánu" je konanie zač,até dňom, ked' tento orgán urobil voěi účastníkovi konania pľý
ťrkon.

Podl'a $ 29 ods. 1 správneho poriadku ,,spĺ"ál,ny oľgún konanie pľeruší, ak sa začalo konanie o
pľedbežnej otúzke alebo ak bol účastník koncłłliĺl vyzvaný, uby v určenej lehote oĺ]strúnil nedostatlql
pĺlclunicl, ulebo uk tičasĺník konania nenld zákorlného ztistupcu alebo ustaĺlol,enéllo opatľowika,
hoci ho má nlat', alebo ak ĺak ustanovuje osobitný zdkon".

V konaní sa bude pokľačovať v súlade s ust. $29 ods.4 spľávneho zákona len čo
pominie pľekáŽka, pľe ktoru sa konanie pľerušilo.

Po uplynutí lehoty, stanovenej stavebníkovi na doplnenie podania, resp. aj pľed uplynutím
te1to lehoty v pľĺpade, Že podklady ku konaniu budu úplné' bude Špeciálny stavebný úrad v konaní
pokľačovať z vlastného podnetu.

Počas pľeľušenia konania lehoty podľa tohto ákona neplynú ($ 29 ods. 5 spľávneho
poriadku).

Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodnutiu o prerušení kołrania sa podľa $ 29 ods. 3 zák. č,' 71l1967 Zb' o spľávnom
konaní (spľávny poriadok) v platnom znení nie je moŽné odvolat'' Rozhodnutie nię je podľa $ 248
písm. a) občianskeho súdneho poľiadku preskúmateľné súdom.



Toto rozhodnutie nie je podľa $ 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zakon č,. 16212015 Z.z.)
pľeskúmatel'né spľávnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach
úěastníka konania.

Ing.Ladishv šimčisko
starosta obce

v zastúpenĺ Mgľ. Štrbová Miroslava

' ;łd základe poverenia zo dňa 0LI0.202| podrě. s202ll346/Rl905

1.7

\]

Doručuje sa :

KONTAKT -SK s.ľ.o, Staškov č. l033, IČo : 36413569 v zastúpení v zmysle plnomocenstva JUDr
Surma Ľudovít, advokát,
obec Staškov - starosta obce

Na vedomie:
ostatným účastníkom konania vlastníkom so stavebnými pozemkami CKN č,. Ż34Il2, 246319,
Ż463147, Ż463148, Ż463149, Ż463150,2463152' 246316I,2146lI,246412,246413 vk.ú Staškov
susediacich pozemkov a stavieb na nich sĘacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktoých
užívanie by mohlo byť navrhovanou stavbou pľiamo dotknuté ($139 ods.2 písm.c) apísm. d)
stavebného zákona pozemkov sa rozhođnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa $ 26 ods' 2
zákonač,.7111967 Zb. o správnom konaní.
Čuláková Janka, Staškov č. v zastúpení JUDľ. DiS. Hanuliaková Jana, advokát.

Toto ľozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia'

VYVESENÉ pŇł: ..n.8.8'...'á.?Z......... ZVESENÉ DŇA y'ŕQľ: Eď;Ú

Pečiatka a e vyvesenie a zvesenie


