
obec Staškov
IJl. Jozefa Kľonera č.588,023 53 Staškov

ě j Výst-l 8-sŻ0ŻŻĺ 18/R1 999
Vybavuje '' lv'ĺgr' Śtrbovó
miĺoslava.strbova@stasko v'sk

V Staškove, dňa 28'1 | ' Ż0ŻŻ

Rozhodnutie
obec Staškov, ako príslušný stavebný úľad v súlade s ust' $ l 17 ods'I zělk'ć,.50l1976 Zb' o

územnom plánovaní a stavebnom poľiadku istavebný zákon] v znení neskoľších noviel a doplnkov'
v spojení s $ 5 písm' a) zákona č. 608/2003 Z'z. o štátnej spľáve pre územné plánovanie. stavebný

poriadok a bývanie a o Zmene a doplnení zákona č' 50/ 1976 Zb' o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskoľších pľedpisov , primerane podľa ust. $8 a $9 vyhl. č' 453/2000

Z'z', ktorou sa r,ykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl' ć,'53Żlz0az Z'z', ktorcu
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 podľa $46 zákona ć,'7|ĺ1967 Zb' o správnom konaní v znení neskorších predpisov (

ďalej spľávny poľiadok) v súlade s ustanoveniami $3, $32 a $47 spľávneho poriadku na zélk|aďe

vykonaného štátneho stavebného dohľadu Slovenskou stavebnou inšpekciou dňa 01.08.2019 na

stavbe ,,Výrobno skladová hala" So 0t výrobno- skladová hala ,, na pozemku paľc.č': CKN č.

2463/47,2163/48, 2463/49, 24ő3/50, 2163/52,21ő3/ől, 2464/l, 2464/2,2464/3 vk'ú Staškov
stavebníka : K)NTAKľ-s-K s.r.o, Staškov č. I033,lČo: 36413569 obhliadkou zistil , realizáciu
Zmeny ćasti stavby bez prísl'ušného povoĺenicl stavebného úrądu. A to :

- čiastočná zmena ( zmenšenie pôdorysu stavby v ĺĺľížení modulových osĺ 6-D są stavba
zmenšila o 2,20 m / vzniká skosenie povodného nárožia) čí došlo k zmenšeniu zastavclnej
plochy o 10,0 m2

- zmenšenie celkovej výšlq stavby o 0,57 m

- vnútoľné členenie sĺavby scl mení na dvojpodlažné ].NP - s účelom výrobná hala, 2.NP
s účelołłl šątne a technické zázenie

- zmenoĺl dochádza k úprave vntitoľného dispozičného členenia a doplneniu nosných

prvkov vo vnútľi dispozície, dopĺna sa vnútorné schodisko
- Zmenou dochádza k čiastočnej úprave a zmenám trás a rozsahu vnútorných rozvodov

TZB
- čiastočne są mení vonkajší vzhľad stavby - výplňové konštľukcie v obvodovom plášti sa

pr i s p ô s o b uj ú nov ému di s p cz i čn é mu u spor i a d an iu vnťł t ornýc h pr i e s ĺ or ov

- umiestnenie podzemnej pcžiarnej nádľže s kapacitou 22 m3

Stavebný urad na záklađę Žiadosti stavębníka KONTAKT s.r.o, Staškov č.1033, ĺČo 36 4I3 569

vydal pod č. Výst.S2019l8lR29 zo dňa 15.01'20i9 stavebné povolenie, ktorým povolil uskutočniť

stavbu ,. Výrobno skladovćl hala" v objektovej sklade So 01 - Výrobno - skladová haĺa, Sa 02-

oruorené prestľešenie, So 03 - Spevnené plochy, So 04 - Preložka vodovodu( vnútľoareálový

voClUvOLl). SO 05 ' Pľelažkĺł p!yna,;ĺ;ĺ! ( vnĺiĺľocĺľećłlavý l'ĺTL pĺynovocĺ) SO aő ' Elekĺrickú
Prípojka ( vnútľoclľecilová z existl'ljĺicęi PRIS) So 07 - Kanalizačna prĺpojka splašková na

pozemkoch CKN č. 2463/-i7, 21ő3/1,9, 2]ő3,/19' 2463,15(), 24ő3,152, 2ł63,/6], 2164/1, 24ő1/2

246]i3 v k'ti Sĺclškĺlv, ktoľé nadobudlo pľávoplatnost' dřlą 01.04.2019. okresný ürad Žilina odboľ
výstavb.v abyovej politiky. ocidelenie štátnej stavebnej správy dńa 04'03'202i pod č. OU_ZA_
i\t itĺ_l1 1/\1'/r]ĺ|.| .Ai l .|lĺll'-t l1Ý'1ý. l-..ł.1.l'.Jr^ nľat/.\ni'łtnł_r_<ĺ ,_lrrq' 1v íl , -'ł11i ľr'4jrĺ',jrt,rłię 'll-,Lc\'/YUlL'_w-^,vUŤUýL-'JJ) . r\v'.- l.qJJĹ_'ý. i -" t'



Staškov pod č. Výst.S2019/8/R29 zo dńa l5'01.2019 potvľdil vľámci nového odvolacieho
konania.

Stavebný úrad vsúlade sust'$l8 ods'2 druhá veta zákona č,.7|l|967 Zb' osprávnom konanĺ
(správny poriadok) v znení neskoľších predpisov zaćal. zvlastného podnetu konanie podľa ust'$88

ods.1 písm. b; stavebného zákona.

Vlastník stavby KONTAKT -SK s.r.o, Staškov č. 1033, IČo : 364Í3569 v zastúpení JUDĺ. Surma
Ľudovít. Pavlice č.183 podal dňa l8.08'2021 Žiadost'o dodatočné stavebné povolenie časti stavby :

Výrobno skladová hala" So 0I výrobno' skladovd hala

Po prerokovaní predmetnej veci v konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania
postupom podl'a ust.$62, 988 ods' 1 písm' b). $88a a 859 stavebného zákona stavebný úrad rozhodol
takto

Podl'a ust't66 a $88a ods'4 stavebného zákonavydáva

dodatočné stavebné povolenie

názov časti stavby:

pozemok parcelné císlo

katastrálne územie

stavebník

adresa

Výrobno skladová hala" so 01 výrobno- sklađová hala
CKN ć.. Ż 463 l 47, Ż463 ĺ 48, Ż463 l 49, Ż 463 ĺ 50, Ż463 ĺ 5Ż,
Ż463 ĺ 61, Ż464 ĺ |, 2464ĺŻ, Ż464 ĺ3
Staškov

KoNTAKT -SK s.ľ.o, IČo :36413569
v zastúpení JUDľ. Surma Ľudovít,
Staškov č. 1033
Pavlice č.1 83

V rozsahu dokončených stavebných prác :

Boli zľealizovanĺź stavebné próce v ľozsahu čiclstočná Zmena ( zmenšenie pôdorysu stavby v kľížení
modĺĺlo.;ých osĺ 6-D S(1 stdlłbű zmenši!u o 2,20 m i vznikĺi skosenie pôllotlného nóľĺlžia) čín došlo
kzmenšeniu zastąvane.j plochy o l0,0 m2, zmenšenie celkovej výšĺry stavby o0,57 m' vnútoľné
členenie Stąvby sa mení na dvojpodlažné l.NP - súčelom výrobná hąla, 2.NP súčelom šatne
a technické zázemie, zmenou dochádza Ę úpľave vnútoľného dispozičného členenia a doplneniu
nosných prvkov vo vntitri dispozície, doplňa sa vnútorné schodisko' zmenou dochádza k čiastočnej
úpľave a zmenám tľás a rozsahu vnútoľných ľozvodov TZB, čiastočne sa mení vonknjší vzhľad
słavby výplňové konšlrukcię v ĺlbvoĺ]ovolyl plcišti su pľispôsobujú novému dispozičnému
usporiadaniu vnútoľných pľiestoľov. ĺlmiestnenie podzemnej požiaľnej nádľže s knpacitou 22 m3.

Z hl'adiska trvania času sa stavba povol'uje ako tľvalá.

Stavba sa dodatočne povol'uje za nasledovných podmienok:
l. Stavba bola a ďalej bude vyhotovená podľa pľedloženej projektovej dokumentácie' ktorá je
zakĺeslenim skutko.ĺéhc Stavu.
2. Pľi stavbe boli a budú dodľżané vŠeobęcné technické poŽiadavky na uskutočňovanie stavieb
stanovené {48-53 zák. ć.50lL97b Zb. a pľísiušné siovenské technické norm,v' pĺíloha k vyhl.
č,'53Ż2aOŻ Z'z.. vśeobecné technĺcke poźladavĺty zahezpećujtice užívunie nu stuvb1, užívuné
osobumi s ubmeclzenoLł suhupľlur'ťutl prh'-rbu ĺĺ ĺ';ľienĺátie.

Ż



3' Pri dokončovaní stavby bude nutné dodľŽiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení podľa vyhlášky č. I47lŻ0L3 Z.z', dodrŹiavat' ustanovenia vyhlášky č'
1Ż4lŻ006 Z'z. o bezpečnosti a ochrane zďravia pri práci, nariadenię vlády č,. 396lŻ006 Z'z' o
minimálnych bezpečnostných a zdľavotných poŽiadavkách na stavenisku a ďalšie platné predpisy
na úseku poŽiarnej ochľany, Životného prostredia, bezpeěnosti práce a ochľany zdravia ľudí
4' Pre stavbu boli a budú pouŽité stavebné materiály a výľobky zodpovedajúce ustanoveniu $43f
stavebného zákona, ktoľé sú podľa osobitných predpisov vhodné na pouŽitie v stavbe na zamýšľaný
účel a stavebník predloŽĺ ku kolaudaěnému konaniu doklady o overení vlastností výrobkov
pouŽitých na Stavbe podľa zákonač,' 133lŻ013 Z.z. o stavebných výľobkoch v jeho platnom znení
(certif,rkáty pľeukázania zhody) prípadne technické osvedčenia podľa zźlkona č. 90/1998 Z. z. o

stavebných výrobkoch na všetky stavebné výrobky, použité pri rea\izácii stavby- tieto musia spĺĺuť
požiarnotechnické charakteristiky podľa projektovej dokumentácie aj v časti ľiešenia protipožiarnej
bezpečnosti stavby, revíziu bleskozvodov a doloŽit'doklady tak, ako je to uvedené v $ 17 a $ l8
vyhlášky č:' 453lŻ000 Z. z.
5. Pri uskutočňovaní stavby v zmysle ust. $66 ods.3 písm. e) stavebného zákona bolo abude treba
rešpektovať poŽiadavky dotknutých oľgánov:
okľesný rĺľad Cadca odbor staľostlivosti o životné prostľedie - vyjadľenie k dodatočnému
povoleniu stavby orgánu ochrany príľody a kľajiny pod č. oU-CA-osZP-Ż0nĺ006515-002 zo
dňa 31.05.2021
- Zmeny oproti stavebnémtł povolenilł (t overenej PD ku ktorej sa sprcivny orgán vyjadroval

26. 10.2018
- do[ĺmutct ĺokaĺita sa nacháďzcł na tizemí, na kĺorom v zmysĺe zćĺkona o ochrane prírody a ĺcrajiny

platĺ prvý stupeň ochrany' Podľa pĺaĺného nÚsrs okresu Ćadca ( 2013) rieśenĺt parcely
neležia v žiadnom z jeho prvkov

- vzhľqdom na vyššie tnedené .ie možn,! nű zmenu stavby vydať dodatočné SP zą splnenia
nas l e dovný c h po dmi eno k

okľesný úľad Cadca odbor starostlivosti o životnó prostľedie _ vyjadrenie z hl'adiska
odpadového hospodáľstva pod č. oU-CA-osZP-2021ĺ0063ó9-002 zo dň,a26.05.202L
- nevyužitel'ný odpad bude zneškodnený sklćłdkovaním na sklódke, ktorá na udelený súhlas na

pľevádzkovanie v zmysle $97 ods.I pí'sm' a) zákoncl o odpadoch príp. integrované povolenie
- ku koląudácií sĺclvby investoľ predĺoží ľelevanĺné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe

zhodnotenia ąlebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby
- odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenal'ušoval esĺeticlý ľaz ĺcrajiny a podľa potľeby

zabezpečí .j eho okanlžité zhodł'lotenie clĺebo zneškodnenie
- investor ( alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vznilcľluých počas realizácie

sĺavby ,-súlade svyhl. MŽP SR č.371/2015 Z.z., hoľou sa vykonávajú niehoré ustanovenia
zákoncl o odpadoch a druhy odpadov zaradĺ podľa platného Katalógu odpadov

- odpad - výkopovći zemina je potľ'ebné odovzdať osobe, horá má na to povolenie a prevádzkuje
miesto na to uľčené v zľnysle $97 ods'l písm' d) zákona o odpadoch

- výkopovii zeminu.je možné vyLlžit' na teľénne ĺlpľavy pozemku, na ktoľom sa ľecllizuje stavba.
Prebytok výkopovej zeminy' hoľý by mal byť využiý mimo ľealizócie stavby, je považovaný za
odpad a musí byt' s ním naložené v sulade so zókonom o odpadoch. V opačnom prípade sa
takéĺo konanie považĺłie za porušenie ust. Zókona o odpadoch

okresný űľad čadca odboľ starostlivosti o životné pľostredie - vyjadľenie oľgánu ochrany
ovzdušia pod č. oU-CA-osZP-202|1010726-002 zo dňa 06.09.2021
- energeĺickli čast' vykuľovclnie 

" 
Poĺĺľcł !3 zúkona o ovzdĺł,ší je zdro.j znečist'ovclnią ovzclušiĺl

vyille".!:.;iý tik,; ';tł|ii'ii','íeĺk(,.'l:.'ĺ;.siĺ í ĺścłĘ =łriłdcnjł sptl!i4júce :?l.n.4) pl.'łn u1 j::'l-'''lljił,-z

sličastí cl činno,stí v rciłĺlci.funkčného celktł a priestorového celku
- l; pľíp,'łtĺe ce|kovéhll |epeĺnéhĺi prĺkĺlntĺ zcĺriĺłtĺení l, ł'iĺmci priestoroľéhc cl ĺilnkčnéhĺ: celku đc,

300kĺ,ĺĺ ( nlcllv: zdľoi) Scĺ v1l!611tyie stihĺus Obce Stclškol, k sĺclvebnémtł povoleniu a v prípacĺe
sĺre"!néhĺl zciľĺlf cĺ ( vľcłĺclne cl ntltĺ 3ł)l)kýý l .glihĺu,; ĺ)kľe.ĺnehĺl úrcltĺł, Cu'\c,.ł. OcĺbOrĺl
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sĺarostlivost o Żp llž k tÍzemnémtl resp' sĺcĺvebnémtl konuniu

- technologická čast'.' PD bližšie nešpecifiktłie ĺechnológitł ako zdroj znečisťovąnicl ovzdušia (

kategorizdcia zdroja podĺ'a príĺohy č't bod2'9 cl2.99) a kategorizćlcia zdroja/stredný/malý)

podľa vyhĺ' MŻP sR đ' 1l0/20t2 Z.z. ktoroĺl sa vykonávajti niektoré ustcĺnovenia ząkona

o ovzdĺłší v znení ne.ĺkorších prepisov
- ll prípacle ak btlde technolĺigia kaĺegorizovąná ako malý zdroj ( kapcĺcita pod hranicou

tliedenotl v kcltegorizćlcii zdro'ja podl'a prílohy č.l boĺ]2'9 a 2.99 ) bude sa vyžadovat' súhlas

obce Sĺclškol, k sta'vebnému povolenitl cl v prípade stredného zĺlroja stihląs okresného űradtl

Čadca, odborĺł starostlivosfi o ŽP už k územnénlu resp' stavebnému konaniu

oL..*oý úľad Čadca odbor staľostlivosti o životné prostľedie - lyjadľenie orgánu Švs podl'a

$28 vodného zákona pod č. oU-CA-osZP-Ż0Ż|ĺ006414-002 zo dńa 03.06.2021

orgán Švs, ht'adiska ochrany vôd a vodných pomerov s predloženou PD v uvedenom rozsahu

súhlasí bez pripomienok
Regionálny rĺrad verejného zdľavotníctva v Ćadci _ záväzne stanovisko pod č. RH-
201910|436-Ż zo día 28.08.2019
- preštĺrclovclním preložene.j PD spľtĺcoĺ,ĺlneĺ pľe zmentt pľeĺłmetnej stavby pľe jęi dokončentm

bolo zistené, že popíscĺné nclvrhovcĺné zmeny oproti posudzĺlvclnej PD v zúvaznom. stanovisklł

na územnĺź konanie sĺcłvby vydanýnl RLĺ7'Z Čcĺdca dňa l7.03'2017 pod č' RH -438/20l7 sa

ýkąi tÍ pr e dov š e t kym r oz m e rov s ĺ cĺvby
- nqkoľko s navrhovanými dispozičnými zmenami dôjde kvytvorentu veľkoplośnej kanceĺćirie

spodĺahovou plochotł l97,l0 n2 je poĺrebné pri usporiadaní pracovných miest postupovdt'

tak. Aby boli dodrźąné poźiadavky nu osvetlente prt práci cv súIclĺle s 93ó zćikona č.355/2007

Z.z. qvyhĺ' MZ SR č'54I/2007 Z.z' opodrobnostiach opožiadavkćłch ną osvetlente pri práct
v platnom znení

- v ďaĺšom konaní pred kolatlĺlócioĺł Stavby je potrebné zabezpečit' z nových rozvodov pitnej
vody konĺrolku kvcltity pitnej vody v súlclde sý2 ods.5 písm' b) v spojení prílohou č.2 vyhl. MZ
SR 247/20I7 Z.z., lĺtorou sa rłstanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody' kontrole kvalit1ł

pitne.i vody, progľame monitoľovania u mancĺžmente rizík pri zásobovcłní pitnoĺl vodou

v platnom znení
- Zct dodľžania uvedených podmienok s jej realizaciou v zmysle navrhntłtej PD možno súhlasil'

okľesné riaditelostvo hasičského a záchranného zboľu v Cadci -stanovisko na účely

stavebného konania pod č. ORHZ-CA2-2020ĺ000341-002 zo dňa 05.08.2020, vyjadľenie k PD

- protipožiarna bezpečnost'stavby pod č. ORHZ-CA2-21019/000394-002 zo dňa 30.08.2019

-S ľiešenĺru pľotipožialłle.i bezpečnosti stavby slihlasI bez pľipomienok
Okresný úľad Čadca , odboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácií _stanovisko pod č.

OU-CA-OCDPK-2 12 1/0 10643-0 o2 zo dňa 06.09.202 1

- Sĺavebník je povinný rešpektovat' vyiadrenia dotknuryach orgćinov a orqłanizćicii a ustanovenia

s18 zókona č. 135/196] Zb. ako aj $20 vyhl. č'j5/l984 Zb.

- Pľi stavebných pľácach' ktoľé môžu obmedziť alebo ohľozit' bezpečnosť a plynulosť cestnej

pľemóvlĺy spasobenoĺĺ obmedzením alebo tlžívąním pozemných. komunikticií II. ą IIL Tľiedy.,

iným než zvyčajným spôsobom ( rozkop, pretla , nadzemn,é vedenie, umiestňovanie,

skladovanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo mateľiálu na ceste) je stavebník povinný
požiadat' cestný správny orgán o povolenie ncl zvlóštne užívanie pozemných komĺłnikácií
vzmysle $8 zákona ć.I35i]9ő] Zb a $11 vyhl. č.35/1981 Zb. Stavebník je zóroveřl pavinný
rešpekĺovat' osobitné podmienlry tohto povolenia

- Pri stavebných pľĺicĺlch, kde dôjde nĺł tlľčiý čas k čiastočnému alebo úplnému uzcłhloľeniu

pŕentivĘ łlti p,Jicifiiiýth k,:;ll;l;i;ic"ĺ',łĺ Il' t! Il!. Tľiłd; je:t'-lyrhlłĺk lll\'lnfii'. nl ]:i,.Jl.l11;'

ĺl pĺlvolenie n čiastočnú ąlebo ťłplnti uzćlyieľku PK cestný správny oľgán y zmysle $7 zcikona

č ]35/i9ől Zh u 
"E10 

v,vhĺ. č.35 ]9,3'ł Zh kde bĺn]t'ł trčené o,yobĺĺné pocĺľnienĘl' zĺł kĺtlľýc'h

bude možné PK tlzavriet'
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- Pri zrĺacĺ'ovclnf vjazĺltl z cesý k preĺlmeĺnej stavbe je stuvebník povinný požiadat' oU CA
)CDPK o povolente vjazdu v zmysle !3b oĺts'] zákoncl č.l35/l96l Zb a $l vyhl. č.35/I984
Zb' ktoľou sa vykonávcl cestný zdkon' ktora musí byt'podložená stihla,ĺným .łtanoviskom oR
PZ oDI Ćudccl a stanovtskom spľávcu cestu SC ŻSK Zćĺvod Kysuce Crłdca

- Precł osacĺením DDZ ą TDZ pri PK II. A III. trtedy je potrebnĺt požiadat' o stanovisľz!! ľZ
oDI Čadca cl stanoviskonl spróvcrl cestu SC ŻSrc závod Kysuce Cadca a následne oU Cadca
)CDPK o.jeho určenie

- Realizticiou sÍuvby nesmie byt'narlłšený odvodňovclcí systém cesĘ
- Stavebník je povinný rešpehovat' d'alšie nariadenia a pripomienlql, ktoľé môže cestný správny

oľgán doplniť vzmysle vykonania ŠoD na PK II aIIL Triedy vzmysle $3c ods.l písm. c)
cestného zákona

- Pľe potreby výkonu stavebných prćĺc súvisiącich so stavebno-technicĺłymi úpravami na PK II.

A IIÍ' Triecĺy je stcĺvebník povinný požiacluť oU Čudccl )CDPK , ako pľíslušný špeciaĺny

stavebný tiracl pocll'a $3a ods.3 cestného zćłkoncł v súĺcĺde so stavebným zókonom o vydanie

povo I'ov ctc ieho dokum e ntu
- 'Stuvebník 

ie povĺnný cloclržuĺ' poĺlmienlql 'stcĺnovi,ykĺl SC ŻSK k pľeĺlmetnei stavbe

osvedčenie TUV SUD Slovakia s.ľ' Bľatislava pod č. 71650Ż7476l30ĺ20ĺGT/oSv/H zo dňa
Ż4.D8.2aŻ0
- na zdklclĺÍe posĺidenicl technickej clokumentćicte osveclčtjeme stilad doktłmentácie - zariadenie na

znižovanie tĺcłku, rozvod a spotrebu plynu pre Výrobno - sklcldovú halu Staškov

odboľné stanovisko TUv SUD Slovakĺa s.r.o Banská Bystrica pod č.

7 165ÜŻ7 41 6130 lŻ0 ĺ GT/OS/H zo dňa Ż4'D8.Ż02D
- dokumentćĺcia spĺňcl záklcdné požiadavĺql bezpečnosti technicľ<ych zariadení a je v s'íllade s vyhl-

MPSVR SR č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov , TPP 704 0I:2009, .SľN EN 1775:2008,

.SľNEN ]2279:2001
- dodržat'podmienlql uvedené v odbornom stąnovisku str.2

odboľné stanovisko TUv SUD Slovakia s.ľ.o Banská Bystrica pod č.

7 t65t27 438/30/20/BT/OS/DOK zo dň a 07.09.2020
- projektovó dokumenĺácia spĺňa požiadavlĺy bezpečnosti techniclqlch zariadení a po odstľanení

nec]ostatkov tlvedených l, bodoch ] až 9, uvedené nedostatĺqł nebľánia vydaniu stavebného

povolenia
- nedostcltlE cI upozoľnenia budli odstľánené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržané všeobecné

závcjzne prćivne predpisy

6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním.

Stavebník oznámi stavębnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového

konania a pĺedloŽí doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zźlkona č. 23112000 Z.z., ktorým sa

mení a dopĺĺa stavebný zákon ($ 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona). Stavbu môže ĺeďizovať
len pĺávnická osoba alebo fyztcká osoba opĺávnená na vykonávanie stavebných prác podľa

osobitných pľedpisov. za odborné veclenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ.

7. Stavba bude dokončená najneskôĺ do: 3 ľokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia.

8. Stavba - jej nezľea|izovaná časť, nesmie bý zač,atá skôr, kým dodatočné stavebné povolenie

nenadobudne pľávoplatnost' ($ 52 zákona č,.7111961 Zb. o správnom konaĺrí (správny poľiadok) v
znení neskoľších pľedpisov). Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov

odo dňa nadobudnutia jeho pľávoplatnosti.
9. Stavebník je povinný počas ,jokončenia ĺealizácĺe sta'"'bi' '; znysle $4óc sta'ĺebného zák'rna

viest'stavebný denník a tento pĺedloŽiť stavębnému úĺadu pri kolaudácií
10' Stavebnýrni prácarni nezasahtlvat'do vlastníckych. príp' iných práv kpozeĺnkoĺn dotknutých

stavbou bez súhlastr ich majiteľa. správcu. neprimeľane neobmedZoyat' práva a právom ciľánene
zźn'imy účastníkor' stavebného konania
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l1' V pľípade spÔsobenia škody na majetku je stavebník povinný uviesť túto do pôvodného stavu

v zmysle občianskeho zákonníka.
n' Stavebný materiál nesmie byt skladovaný mimo pozemku stavebníka ( na verejných

pľiestranstvách alebo komunikáciách) 1 .Y 
'13' Stavebník je povinný umoŽniť povereným orgánom vstup na stavbu za úielom vykonania SSD

14' Povolená stavba poäli"hu kolaudácií,.r*y.i" ust. $76 ods.l stavebného zákona. Kolaudačné

konanie zaěínana písomný návľh stavebníka ( ust. $79 stavebného zákona)' K návľhu na vydanie

kolaudačného rozhodnutia stavebník priloŽí náleŽitosti v zmysle ust. $ 17 ods.2 vyhl'

ć.453lŻO0OZ'z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zźlkona (poľealizaěné

zameranie stavby' Zozfiam'vydanýih dokladov o predpísaných skúškach, súpis prípadných

nepodstatných zmien od dokumentácie oveľenej pri povoľovaní stavby, zźxäzné stanoviská

dotknutých orgánov uplatňujúcich poŽiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného

rozhodnutia. doklad o^splnení podmienok tohtorozhodnutia o dodatočnom povolení stavby)

15. Stavenisko musí =pĺňut' 
ustanovenia 843i ods'3 stavebného zákona

16' Komunálny oĺpäa treba likvidor,jať v súlade s platným VZN obce Staškov o nakladaní

s odpadmi v obci Staškov
17' štavebník je povinný stavbu oznać,it'tabuľou so základnými údajmi o stavbe (nźzov stavby,

termín zahájenlaä ukončenia prác stavebných pľác, nazov orgánu, ktorý stavbu povolil, iíslo a
dátum stave-bného povolenia) a dodávateľovi stavby, umiestniť ju na viditeľnom mieste pľi vstupe

na stavenisko a ponechať ju tam do kolaudácie stavby ($ 66 ods. 4' písm' j, stavebného zĺĺkona)'

18. Na kolaudaěnom kónaní je stavebník povinný dokladovať atesty pouŽitých výrobkov a

materiálov (podľa zźtkona NR SR č,. Ż64ĺ|999 Z.z. o technických poŽiadavkách na výľobky a o

posudzovani zhody a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v znení neskorších predpisov a

äpľoximačných nariadení vlády SR o uľčených výrobkoch a podľa zákonaNR SR č:' |33lŻ0I3 Z'z'

o stavebnýc-h výľobkoch a o Zmene a doplnôní niektorých zákonov| doklad o odbornej spôsobilosti

zhotoviteŕa stavby (podľa zák. č,' 237l2OO0 Z.z., ktorým sa mení a dopiňa stavebný zttkoĺ), doklady

o výsledko"t' prěĺiĺ'aných skúšok podl'a platných STN, doklady o spôsobilosti pľevádzkových

zaríadenína plýnulŁ a bózpečnu pr.uád'ku, projekt skutoěného vyhotovenia stavby

Spôsob doteľajšieho využitia pozemkov : osĺaĺnćl plocha'

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

obec Staškov - Starosta obce. lng. Aľch. Genčanský Dušan, Poprad - okľužná č ostatným

účastníkonr konania vlastrríkom so stavebnými pozemkami CKN č' 2463141. 2463148' Ż463149'

Ż463l5O, Ż463l5Ż,2463l6L,24Ż4lI,246412,246413 v k.ú Staškov susediacich pozemkov a stavieb

na nicľr stojacich, ako aj vlastníkom susędiacich stavieb, ktorých užívanie by mohlo br
navrhovanou ,,ulrĹo,', pľiámo đotknuté ($139 ods.2 písm 'c) apísm'_ d) stavebného zákona

pozemkov sa oznámenil doľučuje veľejnou vyhláškou podľa $ 26 ods. 2-ztĺkoĺa č' '7|11961 Zb'

äspľá'"o* konaní LV č.2511 _ RNDĺ. Sabela Ján, Staškov č.602' Ly č-6072 -Kováčiková
Ľudmila. Staškov č ' Kĺajčiová T-ubomíľa, Pieninská č. Banská Bystľica, Liščáková

MáJ' ćud.u - Dukelských hĺdinov č. KoŽák Viktoĺ, Staškov č' , Pĺachniaĺ Pavol,

Staškov ě , Smľeček Peteľ, Staškov č. , MaslíkováMáría, Raková č. . Beňová Anna.

šr.orrLa e . 
- 

, Terchová, Turčák Milan, Staškov č. ' Machovčáková Jozefa, Staškov č

Ďurkáč Ján. Staškov č. -. BlaŽiček lVĺiroslav. Staškov č. Belko Vladimíľ, Staško'ĺ č

Cisaľiková Máľia- Čadca - Huľbanova Kučová Mária' Staškov 
" 

Rosoľanka

Jaĺosiav. Staškov ě ' Letko František' Staškov č . Kyzeková Janka, Cadca - u Kyzka č.-
(-.lľbaniková ircna. R.akuvá č Plasil*ľa La,jlsla'"'. Čcdca - Kukg':ii-l."i'1 i ) Kr;.št']ľ-ík

Ĺ"áĺ'i"", Čadca - Štúrova č . Bíĺo ĺgoľ- Raková č Maslíková Máĺia- Staškov č.

iv{ichaĺĺková lvĺária' Staško.ĺ č' Ing' KoŽák Šimon. PlrĐ. Staško'ĺ č ' Prachrriaľ Jtlzef Pod

Hájkom č''t7. Skalica' Šupolová Slávka, Staškov č Koperová Mária, Staškov č

Gadičiaror,á oi'ga. StaŠkov Ć Stanĺkova Anna. V'yŚna Korńa č." Bri,još ján. Staśko-; Ć'
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LIľbaníko.ĺáEva' Satškov -, GunčagaJán, ! '--.J -.-- - DunajskáStreda, Urbaníková

Irena, ĺ -'--- Vojáľ František, Staškov , Kajanková Tetézia, Raková , Vojár

Ľudovít, Čadca - č' Perďoch Dušan. olešná i, Kučová Helena, Staškov

, Sidor Ľubomír, Šturová , Kysucké Nové Mesto' Gulčík Vladimír, Staškov )

Štrkĺĺ Pavol, Staškov ( ' Hlubina Jozef, Staškov , Drozdek František, Staškov

Badura Štetän. Staškov ,' , Sluková Jozefa, Staškov , ' Šupola Fľantišek, Turzovka - Stľed

Šupola Pavel, Staškov ,, Mravcová Anna, olešná , Sojčák Ľubomíľ, Staškov

Sojčák Ján, Staškov , Pokrýková Anna, Pavlovova --, ostrava - ZábŤęľr Čn.
Kajánková Mária. Raková Šimanica Pavol. Staškov Bobčák onřej, 30.dubna

osirava, ČR, Kvašňáková Št"fĺniu' Čujkova - ostrava , ČR. Budoš Ján, Staškov - ,

Mroěková Emília, Staškov ), Mravóová Jana, Čadca _J.Kollára ' Prívarová Anna, Čadca

-J'Kol|ára -.- ,, Bandžáková Lenka. Čadca _ okruŽná , Cisáľiková oľga, Staškov -^,

Mgr' Krištofíková Anna, Staškov ,, olešňaník Drahoslav, Kľačno ', Kovačíková Ľudmila,

Stáskov Belko Vladimír, Staškov Kajanková Anna' Staškov ĺ, Belko Pavel,

olešná r Belko Marián, Staškov ), Janíková Anna. Staškov , Špilák Ján, Staškov

' Letko Miloslav, Lang nad Dulku , Pardubice č, ČR, Spasičová Hedviga, Rybník
CR, Slováková Michaela, Sedliště . ČR, Žačková Soňa, k Dľkolnovu Příbram, Březové

Hory, ČR, Pupík Peter, Staškov , Čopeková oľga, oščadnica ' Slovenský pozemkový

|ond, Búdkova č'36, Bľatislava, Lv i,.6Ż35 - Maslík Stanislav, Raková '- , HanulákováJozefa,
Raková ' Kotuľová Mária, Raková , Kajánková Martina, Raková - ^ Kajánek Milan,
Staškov ' Belko Jaroslav. Staškov Madunická Margita, Púchov - Mojmírova )'

Maslík Anton' Żĺna ć,.|484l14, Bánovce/Bebravou, Bučková Jozefa, Raková ć,.1Ż, LY ć,.7091-

Pokraj tlja, Staškov - ' LV ć,'6ĺ99 - Korduliaková oľga' Staškov , LV ě. 3719 -Buček
Mi|an, Raková ' -, Mahdiarová Mária. Raková Majeríková Emília' Raková
Šušková ol'ga, t<aková , Kajánek Štefan' Raková Čiseková Marta, Raková
Šperková Ľudmila' Raková . Greěmalová Arrna, Rakov Čęčotka Rastislav, Staškov

LV č.6189 - Sojčák Ladislav, Mikšová . Býča. Kľbová Anna. Čadca - Podzávoz
Machovčáková Jozefa. Satškov . PhDľ. Lekešová lvana, oľavská Żilina, Lv č,.6172

- Kočnerová Eva, Jilemníckého {itľianske Pravno Vyšehĺadné, Bytčanková Jarmila,

Staškov 1, priebehu konclnia zo strany ýchĺo ílčastníkov konania neboli vznesené žiadne

nómietlql.

Účastníčka konania Čuláková Janka, Staškov v zastúpení JUDľ. DiS. Hanuliaková Jana,

advokát, Rďĺová ě.702 podala dňa 30'09.202l vyjadrenie pľoti konaniu ododatočnom povolení

o nepovolení časti stavby pod č. Výst-S202t1317lRl6a7 pozostávajúce:
1. Voznámení p začati konania podľa $88a stavebného zćlkona ododatočnom povolení

nepovolenej Zmeny časti stavby, je uvedené. že stavebník menil stavbu bez príslušného

povolenia stavebného úľadu a preto začína predmetné konanie, ktorého pređmetom sú
viaceľé Zmeny vymenované v predmetnom oznámení . Ďalej oznamujete. že upúšťate od

ústneho ĺokovania. pričom nie je zľejmé ako stavebný űrad dospel k tomuto konštatovaniu.

Konštatovanie stavebného irĺadu, že upúšťa vzhľadom že sú mu známe pomery staveniska

a Žiadosť poskytuje dostatočný podklad pľę posúdenie navrhovanej stavby je

nepľeskúmateľné. pľetože nie je zrĄmé ako úĺad k tomu dospel, keďže podklady sú

staršieho dáta. Navyše stavebný zákon nepozná upustenie od ústneho rokovania. Namietam
konanię vcelkom rozsahu podľa $88a ods'1 stavebného zákona bez upustenia miestneho

zisťovania' nakoľko sa.iedná o veľkú stavbu nie o ľodinný đom.
Ż' Podi'a pre,inretného oznámenia star,'ebník sta-"'ebnému úĺadu dŕ.a 26.0i '2ł21 t1łl,lŽil

poŽadované doklady avšak viaceľé podklady sú staĺšieho dáta.

3 V pľedmętnł'lm oznámetrí je iivedené . Že okresný úrad Żi|ina cdboľ výstavby a byttlvej

politik-v oddelenie štátne_i stavebnei správy dňa 04.03 .20ŻI pod č' oU-ZA-ovBP2-
2)21fia465l-009 ktore nadobudĺo pľávopiatnost' dńa Ż9.'v3.2a2i rozhĺldnutię obce
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Staškov pod ě. Výst.S2019l8lR29 zo dńa l5.0l.20l9 potvrdil v rámci nového odvolacieho
konania. S poukazom na vyššie uvedené je nevyhnutné uviest', Že proti rozhodnutiu oÚ
Žilina pod č' OU-ZA_OVBPŻ-ŻOŻ1I004651-009 Zo dňa 04.03.Ż0Ż\, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 29'O3'ŻO2| bola podaná Ża|oba na preskúmanie predmetného

rozhodnuti a. Z tohto dôvodu účastníčka konania Źiada o prerušenie predmetnóho konanía do

času pľávoplatného rozhodnutia KS v Żi|ine vo veci samej.

V predmetnom oznámení sa uvádza, że dodatoěná legalizácia stavby nie je v rozpore

s verejnými záujmami chľánenými týmto zákonom a osobitnými pľedpismi v zmysle UP obce
Staškov schváleného VZN č.2lz}l8 o záväznej časti obce Staškov, obęcným zastupiteľswom

v Staškove dňa l7. Iz'Ż0l8 je zrejmé , Źe v rámci návrhu UP obce Staškov' ktoľý bol zveľejnený 30

dnĺ spôsobom V mieste obvyklým a pľeľokovaný s dotknutými orgánmi št' spľávy fyzickými
a právnickými osobami. boli akceptované pripomienky dotknutých oľgánov štátnej správy'

samosprávy, právnických a fyzických osôb sú Zaptacované vo výslednom Návľhu IJPN obce
Staškov resp. Sa na ne bude pľihliadať v rámci spracovania následnej PD pred ľealizáciou zámeľov.

Vzhľadom k tomu. Źe viacerí občania _susedia podávali námietky ( sťažnosť) , ktoré boli
prerokované dňa 23.08'2019, pričom obecné zastupitel'stvo tieto zobralo na vedomie, avšak tieto

neboli vôbec Zapracované do predmetného Návrhu UPo, keďŽe stavebný úrad konštatuje, Že

dodatočná |ega|ízácia stavby nie je V rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom

a osobitnými predpismi v zmysle Úp obce Staškov schváleného VZN č,.ŻDal\ o zźlv'aznej časti

obce Staškov
4' V pľedmetnom oznámení sa uvźĺďza, Že rozhodnutie obce Staškov pod č' Výst.S2019l8ĺP.z9

zo dňa 15'01'2019 vľámci nového odvolacieho konania bolo potvrdene' avšak potom mi
ako účastníěke konania nie je zrejmé, prečo nÚvz Cadca pod ě' RH/2019/0I436 zo ďřr-

28.08.2019 vydalo stavebníkovl zźĺvdzne stanovisko aŽ dňom 28.08.2019, teda po vydaní
stavebného povolenia , a teda prečo stavebný úľad neŽiadal od stavebníka v ľámci uŽ

zač,atého územného konania
5. V neposlednom rade treba uviesť, że sa domnievam, Že stavebník účelovo nerešpektoval

pôvodne stavebné povolenie a vykonal pľedmetné Zmęny, pričorn aj po nariadení
predbeŽného opatrenia obce Staškov v znení, Že s okamŽitou platnosťou má stavebník
zastavit' všetky stavebné práce na stavbe predmetný zákaz neakceptoval. pričom toho času
stojí hľubá stavby gigantických rozmerov

6. Prístupová cesta - komunikácia, ktorá vedie k tzv povoľovanej stavbe je cesta ll.tľiedy,
ktoľá obmedzuje premávku v tejto časti obce. oproti sa nachádza aj Mateľská škola pľičom

sa tu nachádza zvýšený pohyb chodcov ' cyklistilv ako aj veľa osobných motoĺových
vozidiel, ktoqý svoje deti vozia do MŠ. Môže a toho času dochádza k ohĺozovaniu plynulosti
cestnej premávky. V tejto časti obce sa nenachádza żtađne dopľavné značenie napr. na

zniženie ľýchlosti atď. Konkrétne keď sa chcem so svojím motoľovým vozidlom dostať zo

svojho pozemku na hlavnú cestu, nemám šancu sa dostať nakoľko sa tu tvoria kolóny
z oboch stľán, keď sa snaží kamión odbočiť do aľeálu stavebníka

7 . Zvuk z pľedmetných stavieb bude ohľozovať hlučnost'ou . a mám zata- żę už tętaz ohľozuje

nieien okolie, ale má vpl}.V na chod mojej domácnosti, čím výľaznou mierou zasahuje do

môjho práva na súkromie
8. Teda ľozhodnutĺm budú pľiamo ohĺozęné a dotknuté moje práva na súkromie v zmysle ě1.8

Európskeho dohovoĺu o ochĺane ľudských práv a zfüladných slobôd vyhlásený v Zbierke
zákonov oznámenĺm Federálneho ministersŃa zďlraničných vecí č.209 l 1992 Zb. Y zmysle
tohto článku má kaŽdý pľávo na rešpektovanie svojho súkromia a rodinného Života. ako ja
,1|..iĺ]li1; Pr--tjrli.lkaĺl-. že ni'i łltlĺ-!r.€ mám v.,-budovanú ocdr,'cho'''ú zónu scciu s sĺilom. ktcĺáVlJg\-q. ľ..*____-

bude práve pre hlučnosť stavebníka narušená tým. Že dôjde k zásahu do mojich vlastníckych
práv. ktoré sú gaľanto.iané Ústavou SR čl.20' kęďŽe som viastníčkou susednej stavb;ĺ

9. Ďatej v prípade povoľovanej stavby bude naruŠená svietivost'mojich pozemkov a rodirrrréh.;

ciomu. ktoré nrárri ĺ/U SVujÚin viastĺ'licivc. Predinetrrá siavba je taiĺá ''isc!ĺá. Ź: buc: uĺćil:
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tieniť aj toho ěasu tieni , i napľiek tomu, Že nie je dostavaná' môj dom' moje pozemky

a najmä cestu v zimných mesiacoch, kde sa budę tvoriť poľadovíca' Podotýkam, Źe v kľátkei

dobe sa ti stali dve dopľavné nehody blízkosti povol'ovanej stavby a pokiaľ tú budú chodiť

viaceré nákladne auta] kamióny bude dochĺďzať kznainým majetkovým škodám' Treba

podotknút'' Že aj keď podľa ÚP obce Staškov ide o oblasť priemyselnú t'j kde sa nachaďza

stavebníkov urěal. stavebník tu mieni mať źertavovú dráhu, avšak na strane druhej zóna

obytná, vznikáti hluk a je v rozpore so zásadami hygieny a Životného prostredia vydávať tu

akekoľvek ďalšie stavebné povolenia
10' Na zźtver namietam. Že som účastníčkou konania známou a napriek tomu v mojom prípade

sa doručuje predmetné oznámenie formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli, ktorá nie je

beŽne dostupnátak ako uváďzazákoĺ
1 1' Na zák|ade vyššie uvedených skutočnosti podávam tieto námietky k nepovolenej časti

stavby anesúńlasírn ,pouoľovaním pľedmetnej časti stavby' Żíaďam stavebný úrad , aby

vydal rozhodnutie o odstránení tejto stavby

Stavebný úľad námietkam účastníka konania Čuláková Janka, Staškov č' 419 vzastúpení JUDr'

DiS' Hanuliaková Jana, advokát, Raková ć,.70Z pod č'I aŹ Ć,'11 nevyhovel z dôvodov uvedených

v odôvodnení tohto rozhodnutia'

obwatelia obce Staškov Vojteěek Patrik , roěník ' ], Staškov č' - - . ' Vojteěek Jaľoslav, ročník

--,-, Staškov ě. -- l, Chromík Vladimír, ročník . Staškov č Chomíková Jozefa' roěník

Staškor. č. ' Maslíková Anna, roěník ' Staškov č' Maslíková Tęrézia, roiník

- ., Staškov ě. Pľachniarová lveta, ročník . Staškov ě' , Maslík Matej' roěník '
Staškov č , Maslíková Mária, ročník , Staškov č' Čulák Miroslav' roěník ;'

ši"si.""e. _-'.Č.'lĺLováJana,ľočník -- --, Staškovč' , ŠtrkáňováAlena,ľočník Staškov

č. i, Belková Ľudmila, ľoěník l, Staškov č.: ' Letková Jana, ročník - ' Staškov ě'

Vojteěek Jaroslav , ľočnik , Staškov č. ' Vojtečeková Emília' roěník Staškov č' :

Gulčík Peteľ, ľočník , Staškov č . Gulčíková Anna, ročník Staškov č' ', Maslík

Milan, ročník . Staškov č. - Hegyiová Emília, roenik , Staškov ě' , Štľkáň Pavol'

ročník Staškov č v rámci 
'p'á.''n"ho 

konania podali námietky proti stavebnému konaniu

o dodatočnom povolení dňa Ż8.0g.Ż0Ż1' pod č. Výst-S20211377lF.L607 pozostávajúce :

Na úvod našich námietok uvádzame, że nás nikto neupovedomil a nedal na vedomie, Že

pľebieha nejaké stavebné konanie ohťadne predmetnejVýľobno -skladovej haiy :KoNTAKT - SK

s.r.o. Staškov č.1-033. Podotýkame ,že uż pľi zámere stavebníka spoločnosti Kontakt_SK,s'r'o',

Staškov postaviť v tesnej blízkosti našich ľodinných domoch v poradí uŽ 3. výrobno-skladovú halu

/mega-sävbr-r/ nás nikto;o Strany obce neinformoval' Poukazujeme na skutočnosť, Že uŽ pĺi vydaní

Stav;bného povolenia. ktoým otec Staškov ako vecne príslušný stavebný úľad povolil uskutočnit'

Stavbu a vyäal pod č.Výst.śzoiglsru9 zo đřr_ 15.0i.20t9 stavebné povolenie nás taktieŽ nikto o

predmetnejstavbe neinfoĺmovai, a aninijako neoznámil, - jednalo sa o nástenkový tendeĺ, neboio to

zverejnené na stľánke obce Staškov ani na úĺadnej tabuli veľejnosti pľístupne 24 denne, a týmto

sme Sa nedozvęde|i, że nieěo také bolo uŽ pĺvýkĺát povolené v ľámci póvodného stavebnéhc

konania, pľičom teĺaz žiađajťl zmenu pol'oÍovanej stavby'

Svoje postavenie účastníkov konania opierame o to, że stavebným rozhodnutím o

dodatoěnom povoíovan í zmeny stavby v stavebnom konaní budú priamo ohľozené a dotknuté naše

pĺáva na súkromie v zmysl. ĺt. g Európskeho dohovoru o ochĺane ťudských pľáv a základných

,totoa vyhlásený v Zbieľke zákonov ołnámením Fedeľálneho ministerstva zahĺaničných vecí č'

20gl19g2 Zb. y zmysle tohto článku má každý pľávo na ľešpektovanie svojho súkľomného a

ĺodinného źivota, obyciiia. koľešponrlencie.
V pľípade po.roľorrunójstavby bude a už je narušená svietivost' našich pozemkov a

ľĺ:dinných domo.,r, kde máme od,1ychové zón.v' čím sú aj budú poŠkoĺlzu''vané naše pĺáva' na'

sirkromie a majetok. Podotýkam.. Ł. pr.dmetná stavba je neprimeĺane vysoká oproti pôvodnému

sta.rehnéml-1p.volenir_r 1 t.60m ie ešte łyšŠła - |Ż.44]m a tU le eśte bęz siĺechi a';żietlz tleĺ:] naše
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domy' Pľed vydaním stavebného ľozhodnutia č.Výst'S209/8lR29 mal byt'' "ITľTý
svetlotechnický posudok, ktoni mal by rozhodujúci pri vydávanízźĺvtnného stanoviska RUVZ v

roku 20l8 a tieŹ vykonaný hydľogeologický prieskum. ktoný nebol vykonaný pred vydaným

povoanym povolením, aby .m" sa ňoili Ĺ ním vyjadriť ešte pľed vydaním rozhodnutia správneho

orgánu prvého stupňa 15'01.2019' Naše rodinné domy ako aj pozemky sú zatienené a z toho

dóvodu cenovo znehodnotené. Na záhĺad'ę sa nedá pracovať a vôbec nie odpočívať'' Nepľospieva

to nášmu zdraviu a niěí nám to Život' IJżterazsa tu nedá dôstojne Žiť'

Zároveiprístupová cesta - komunikácia, Čadca - Makov, ktoľá vedie k povolovanej stavbe

je cestou 2.triedý, woia uz obmedzuje a obmedzí premávku v tejto časti obce' Nie je vybudovaný

samostatný odbočovací pľuh pre vjazd do areálu f,rrmy KONTAKT _SK' Je tanr málo miesta' aby

sa tam vy'točili teda, abý moľriĺ vojsť do areálu ' Cesta je počas đaŽďazap|aveĺá, pĺetoŽe nie sú na

nej zabudované výpusty na odvedenie daŽdbvej vody, budova je vysoká a v zime vzniká

po"l,adovica' v trĺtĹej dóbe sa tu stali dve dopravne nehody /ěasť Staškov nižný koniec- v blízkosti

iovolovanej stavby/' Do areálu tirmy Kontakt-SK s.r.o'chodia neustále kamióny a často tu

dochádza ku kolíziám, ľvoria sa tu kolóny áut' ked. kamióny blokujú cestu - 
sú aj 2 na hl' ceste kde

stoja aj 20min, pretoŽe nemôŽu vojsť do aľeálu, lebo sa tam nachádza d'alší kamión aŽ do času,

kým nevyjde von a tieto potom cĺvajĺ po jednom z hl' cesty do areálu, lebo sa tam nedá výoěiť ani

oiočiť' śioja pred našim domami u ńá- blokujú výjazďy z našich domov , wáźa sa krajnica

vozovky a tým docháďza k poškodeniu naŠich óplotení ako aj ku škodám na majetku - rodinne

domy' Bzdĺatým premávku na hl' ceste a aj z u.đlu.|sí"h ciest sa nám nedá často kĺát dostať na hl'

cestu' Autá v stojace v kolonách toto obcĹád zajil cez vedľajšie cesty/príhony/Kamenišťákoch ,

Švadťákoch, Krasňany, Fickov' Tieto kamióny ohrozujú naše Źivoty'

Stavebník ľtrma Kontakt-SK, S'r'o' je postavený na vyĺĺýšenom pozemku, ktory si naviezol a

nemá zabezpečené Žiadne odvodneni" 'o śrro;i.h okolitých pozemkoch, kioré sú neustále zatopené

ěoho svedkami sme boli viackrát čím nás otľozuje na našich majetkoch a vznikajú nám obrovské

škody na našich rod' đomoch .
Nikto nebeľie oh1ad na to, że na jednej strane miestnej komunikácie je zőna obyná a

moŽno tu stavať rodinné domy, pričom na stľane dľuhej je zőna,,pľiemyse1ná,,'
|Jž. teruz tu je nezn"rit.i''y nadmerný hluk, v noci sa tam pracuje, nemôŽeme spať a ani

otvoriť okná. Týmto sú porušované naše pľáva na súkromie ako i práva na Život apttlva na l'udskú

dôstojnosť a je v .o'pär. zo zásadami hygieny a Životného prostľedía vydávať tu a kékolvek

stavebné povolenia.
V blízkosti spoločnosti Kontakt-sK, s.ľ.o., presnejšie opĺoti sa nachádza areá| Materskej

školy Staškov, kde odbočuje veÍa osobných áut s malými 1.'T:'- čím už dochádza a bude

dochádzať k ich ohĺozeniu a plynulosti cěstnej premávky. Deti z MŠ chodia na prechádzky po

chodníku atleždeti ŽŠ chodia á, uro škoiy čłm su ohĺozené na svojich životoch, tak ako aj my

ostatní obyvatelia. V tejto častí obce sa na bicykli vôbec nedá po ceste pľejst', hĺozí veľké ĺiziko

nehody. .yt tĺ.,i pouŽívajú chodník. čím ohľozujú nás chodcov' mamičky s toe,ĺĘ"u ľŕlý*i
deťmi, itaiounych a invaĺidnych dôchodcov. Je tu probléĺn pľejsť na druhú Stranu đo MS. nakol'ko

tu absentuje prechod pre chodcov ľesp. dopľ'značenie'
Stavebník .päločnorť KoNTAKŤ-SK, s.r.o má už na jestvujúcich halách namontované

vetracie okná a taktieŽ vzduchotechniku, ktoré silno hučia najmä v noci. V halách sa v noci pĺacuje

a svieti sa do ľána a ozývasa buchot na stľojoch. NemôŽeme si otvoriť okná a nedá sa spať'

IJž'tęrazje tu velký hluk, ktoqý nám znepríjemňuje Život' Nová uŽ v poradí tretia výrcbná

hala je ešte bliŽíie k našim rodinnýn domom - obydliam a navyŠe okná sú nasmerované na naše

rodinné sú domy. čím sú a budú poľušené práva na súkľomie.

V okotr zrjeme viaceĺí ,;nk.ri,r3i*í pacienti. ZŤP chcccc'"i:- vlaceĺísĺre po ná'ĺočniých

opeľáciách. čo už má vpiyv na naše zdiavie ä psychiku. budeme mat' aj tľvalé následky na našom

zďtarĺí '
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Stavebník spoloěnosť KoNTAKT-sK, S.r'o, nemá dodľŽanú vzdialenosť od vysokého

napátíaod postavenej stavby, čím nás všetkých ohľozuje na Životoch' a všetkých tých občanov,

ktorí b,ivajú aŽ smerom k rieke Kysuca'
Stavebník Kontakt SK, S'r.o' nepredloŽil potvrdenie od hasičov či má vytvorený

dostatoěný počet parkovacích miest podľa počtu zamestnancov.

Na záver uvádzame, Źę nám nie jó známe, čo stavebník spoločnosť Kontakt-SK, S'r'o v

predmetnej hale bude vyrábaľesp. čo sa uŽ vyrába v istatných halách'

Vzhťadom k tomu, Že siavebník Kontakt-SK, 's.r.o. Staškov postavil stavbu v rozpore S

vydaným stavebným povolením a ani nerešpektioval rozhdonutie SSI' lP Zilina, nesúhlasíme so

Žiadnou Zmenou o nepovolenej ěastri Zmeny alôe Žuadame stavbu odstľániť, tak ako bolo

prerokované uznesením obce ĺ'1złlzolg oZ obce Staškov dňa 23.08.2019 a Správnym konaním

zo ďńa 17.09.2019'
Żiladł*e, týmto obec Staškov, aby nám pľiznala postavenie ĺrčastníkov konania a naše

námietky akceptovala v rámci konania o dodatočnom povoľovaní zmefiy stavby ''Výrobno-

skladová hala" v k'ú' Staškov č'1033' Ďalej Žiadame, aby stavebný úrad nepovolil dodatočnú

Zmenu stavby, ale aby rozhodol o odstráneni stavby'

Stavebný úrad námietkam obyvateľov obce Staškov uvedených nevyhovel z dôvodov uvedených

v odôvodnení tohto rozhodnutia'

Dodatočné stavebné povolenie je v zmysle $70 stavebného zákona právne závazné aj pľe

právnych nástupcov úěastníkov konania'

odôvodnenie
Dňa 05.l1.2018 bola na tunajší stavebný úrad podaná žiadosť stavebníka: KONTAKT -SK

s.r.o, Staškov č.1033, lČo : x ąĺo 569 zast. Najdek Pavol - konateľ spoloěnosti o vydanie

stavebného povo|enie na stavbu .,Výrobno sklac\ová hala" a parcele CKN č' 24632/17' 2463/48'

2463/49, 21ő3/50, 2463/5 1 , 2163/61 , 2464/2, 2464/3 v k'ú .Slašłov.

objehovó sklcldbą :

So 0] Výrobno - skladovci halct

So 02 onorené prestrešenie
So 03 Spevnené plochy - manipulačná plocha
So 01 preložka vodovodu ( aľeálova pľípojka)
So 05 preložka plynovodu ( vonkajší aľeálový NTL plynovod)

So 0ő elektrická prípojka( aľecilovó prípojka z jesnujúcej PRIS)

So 07 kanalizačná pľípojka - splaškovci

Na jej umiestnenie bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod č' Výst-

s20I1l287/R1487 zo dňa 04.l2.2}t1, ktoľé nadobudlo pĺávoplatnosť dňa Ż2.06.20|8'

obec Staškov ako Vecne pľíslušný stavebný úľad na základe žiadosti stavębníka KONTAKT s'ľ'o,

š"šil;; i6:i, lČo 36 4I3 569 vyd'al pod č. Výst.S2019i8/R29 zo dňa 15'01'2019 stavebné

povolenie, ktoqým povolil uskutočnit'- stavbu .. |ýľĺlbno - skladovó hala" v objektovej sklade 'So

ill - v'yroiłrro ] skĺr,rlgvĺi halcl, So C2- ()noľené presĺrešenie, SO 03 ' Spevnené plochy, So a4 -

Pľeložka voĺlovoĺlu( vnútľoaľećłiový voĺlovoril' Sa a5 - Preložkii plynovod ( vnĺiľľocĺreólovli NTL

plynovocl)' SO 06 - Elektľickćl Pľípoika ( vnúlľoaľeálovó z exisĺtýlicej PRIS), SO 07 - KąnalizačncÍ
'píípĺliku 

spĺĺłškovú na pozemkoclr CKN ć,. 2163,'']7' 2ł63i18, 2163,49, 21ő3/50, 21ő3/5)' )163i6] 
'

21ő1,/] 2]ő1/2, 216łj l,k.ú Srcĺškov ktoré nadobud'lo právoplatnost' dňcl 01'01'2Ü19. Okĺesný úľad

Ť,t|inaodbor v.ĺ-stavby ab1tove1 politiky . oddelenie śtátnej stavebnej správy dňa 04.0j'2021 pod č'
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oU-ZA-oVBPŻ-ŻOTI004651-009,ktorénadobudlopľávoplatnost'dňaŻ9,.O3'Ż0Żlľozhodnutie
obce Staškov pod č' Výst.SZO19/8/R29 zo dňa l5.01.2019 potvrdil vrámci nového ođvolacieho

konanÍa.

zrealizovaných zmien.

Dňa 01.08'20l9 poverení zamestnanci Slovenskej stavebnej inšpekcie -ľ Žilina vykonali na

predmetnej stavbe štátny stavebný dohľad pričom poľovnaním projektovej dokumentócie stavby

odsilhlclsene.i l,stavebnom konaní so sktĺočným vyhotovením zakĺaĺ]ania stavby bolo zistené, že

umiestnenie pilot nezoclpovedťl oĺJsrihlasenei ľo stirby.. .Usktltočnenie 
pilot v strede modulových osí

stavby vyptýva Zo Zmeny organizácie buiťlcei prevadztq a umiestnenta žeriavovej dráhy v strede

modulových osí stavby a ľozdelenio ,roriy na"2'locJe' Skiltkový stuv bol porovnaný s výĺcresom č'2 -
základy sprotokolő. ovyýčení pibĺ clrealizačnotł ĺJokumentáciotl - výlcresom č'l pôdorys

základov' Uvedené zistęnia boli postúpené stavebnému úradu dňa l4'08'2019'

Dňa 13.08.2019 stavebník KONTAKT -SK s'r.o, Staškov č. 1033, lČo : 36413569 predloŽil na

stavebný úrad Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v zmysle $68 stavebného zźlkona'

ktoľou poŽiadal o opísal Zmeny voe i vyäanému siavebnému povoleniu pod č' Výst'SZ'19l8l*29 zo

dňa 15'_0l'2019 a overenej PD v stavebnom konaní'

Následne stavebný úrad vydal rozhodnutĺe opredbeŹnom opatrení pod ě Výst_S2019/8/R1178 zo

dňa 20.08. Ż0L9 , ktorým nariadil stavebníkovi s okamŽitou platnosťou zastaviť všetky stavebné

práce na stavbe-do termínu vydania rozhodnutia o dodatoěnom povolení predmetnej zmeny stavby'

okresný uraď Zí|inaodboľ u1irtuuby abytovej polit.l\l , odđelenie štátnej stavebnej správy dňa

Ż7 'L|.1OI1 pod č. ou-ZA-ovBPŻ-ŻOigĺoą;ozo-ooz , ktoré nadobuđlo právop1atnosť dňa

28.1 1.20l9 ľozhodnutie obce Staškov pod č. Výst.S2019/8/Rl 1 78 zo dňa 20'08'20t9 zrušil'

Na základe zistených skutočností stavebný úrad pod č. Výst-S2019/8/R1I7Ż zo dňa 20'08'2019

oznámil zać,atie konania podľa $88a star,:ebného zźlkona o dodatočnom povolení zmeny stavby

a naľiadil ústne rokovanię na deň 03.09.2019. Následne na základe Žiadosti pľávneho zastupcu

firmy KoNTAKT _SK s.ľ.o , ktorý poŽiadal o Zmenu termínu ústneho rokovania stavebný úrad pod

č' Výst-S2O19/8/R1219 zo dňa 27.08.20l9 oznámil zač,alie konania podľa $88a stavebného zákona

ododatoěnompovolenízmenystavbynadeň17,09.2019,

Následne stavebný uľad pod č. Výst_S2o19/8/R1343, Výst-S2019/8/R1379 zo dňa 03'10'2019

konanie podľa $g'sa stavébného zákona o nepovolenej zmene časti stavby ,,Výrohn'o - sklaĺ]ovćł

hala,,na pozemkoch CKN ě. 2463/17, 2463/18' 24ő3/19' 24ő3/50, 2463/52, 2463/61, 2464/1'

2464/2,2164/3 vk.u Staškov vzmysle $29 ods.l zákona č' 1LlI967 Zb' ospľávnom konaní

(správny poľiadokj pľeĺušil do dáĹy právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení uŽ

Následne stavebný úĺad pod č. VýstS2O19/8/R1358 zo dňa 04.i0.2019 oznámil začatie konanta

" 
p' '"*ĺ postaoenia účaitníka konania a o upustení od ústneho konania'

Stavebný úrad konanie podľa $68 stavebného zákona o Zmene stavby pľed jej dokončením zastavil

ĺozhođnutím pod č. Výst-S2021/2/R850 zo dňa Ż6-04.Ż0Ż1 v zmysle $ 30 ods.1 písm' h)

spľávneho poľiadku .

Násiedne dna 30'U4'202t pocĺ č. Výst_S2Ü2ii2lR849 a dňa l8.C6'2Ü2 | pcd č. !-ýst_202'Ll3'7-/lF.l'295

opako.,rane stavebný úľađ oznámil pokračovanie konania podl'a $88 a $88a stavebného zákona

vyzva1sra.zebníka uĹ, u lehote do 3ô dní odo dňa doručeniá tohto cznáĺnenia predloŽii na stavebný

riĺąd doklady o toffi. Že dodatočné povolenie časti stavby nie 'ie v rozpoťe s veľejnými záujmanri

chránelrínri tÝmto zákonom. na;mä s cle|'ml u ru,..rń, úzcnlnéiru plán,,;aĺ",i.i. a cscblln;''nl:

ĺa
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o nepovolení časti stavby pod č' Výst-S202ll377ĺRl607 pozostávajúce:

1. Voznámeni o zač,atí konania podľa $88a stavebného zźtkona ododatočnom povolení

nepovolenej Zmeny časti stavby, je uvedené, Źe stavebník menil stavbu bez príslušného

połolenia itavebného úradu a preto zać,ína pľedmetné konanie. ktoľého pľedmetom sú

viaceré Zmeny Vymenované v pľedmetnom oznámení ' Ďalej oznamujete, že uprišťate od

ústneho rokovania, pričom nie je zrejmé ako stavebný úľad dospel k tomuto konštatovaniu.

Konštatovanie stavebného úradu, Že upúšťa vzhľadom Že sú mu známę pomery staveniska

a Žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navľhovanej stavby je

nepreskúmateľně, pretoŽe nie je zrejmé ako úrad k tomu dospel, keďŽe podklady sú

staršieho đáta. Navýše stavebný zákon nepozná upustenie od ústneho rokovania. Namietam

konanie vcelkom iozsahu podľa $88a ods'1 stavebného zákona bez upustenia miestneho

zisťovania, nakoľko sa jedná o veľkú stavbu nie o rodinný dom.

Stavebný úrad sa zaoberal pľódmetnou námietkou a námietke nevyhovel. Podl'a ý 6l ods' 2

stavebného zćĺkoncĺ je v prćĺiomoci sttlvebného tirctdrł je rozhocĺntit', či naricldi miestne zist'ĺlvcĺnie cl

qko bude viesĺ'konanió. Pĺldĺ'cĺ ! 2l octĺ;' l Sprúvneho poriadku sprĺivny orgćĺn naricĺdi tistne

pojeclnćłvclnie, uk sO llyžacĺĺłje por:ah.u v,eci, ncĺjma cĺk scl ým prispeje k ięj obja'ĺneniu, aĺebo ak to
'ttitanovuie 

osobitný zćĺkon !,{ariaĺlenie t|lstneho po.jednávcĺnicl len z cĺôvodtł' že bližšie

nešpecĺfikované poklacly sti podĺ'a łičcĺstnika koncłnicĺ starśieho dťĺtcl, neboĺo dostatočné, na

,critorłrrĺ, poje'dncÍvuniu, keďže stavebný tiraĺJ qni tičclstnĺci konunicl nepoĺrebtłjti listne

pojednávanii na to, aby sa oboznťlmiĺi s obscĺhom ĺisľín a stavebný ťłrad poznd podrobne pomery na
',ytavenisktł 

z viacerých miestnych zi'ĺt'ovaní a stavebných dohĺ'adov. Správny orgán musí postupovat'

v s{ĺĺaĺle so ząsadotĺ hospodćłrnosti konunicĺ' Konanie je usklłtočnené hospocĺúrne, ak sa ushltoční v

čo najĺcratšom čcĺse cl s minimćllnymi nókĺadmi tak, aby sa zbytočne neząt'ąžovqli nielen účąstníci

konańia, ale aj iné osoby. V danom pripade ide o dodatočné povoľovanie zmeny stavby, nie

povolenie cetej ,,veľkei'' stavby' Pre konanie o dodatočnom povolení Zmeny časti stavby je
^podstatnó 

ncljmd zmenct obsahu pôvodnej projehovej dokumentćlcie, stanoviskó dotĺrrltlých orgcÍnov
'a 

vyjadrenią účastníkov s ým, že realizącia tisĺneho konania na mieste stavby, by nepriniesla

tičaśtníkom žiadny prospech, ani by nevieclĺcł k lnémtl zisteniu skllĺkového sĺĺlvll' Sĺavebný úrad sĺ;

svedomito a zodpoiedne ząoberal uvedeným návrhom, primerane v zmysle ustanovení o základných

pravidlách v zmysle Ś-l, $ 27 ods.l, $33 ods'2 zcikona č. 7l/l967 Zb. o správnom konaní ( spľćłvny

poriaclok) v plainom znení. Stavebný úrad vychćĺdząl zo spoľahlivo zisteného stavu veci, stavebnému

úľadu sú dostątočne zrejmé pomery predmetného územia. Všeobecné pravidlo platí, že účastník

konania môže uplatnit' pripomienĺql a námietlq kedykoľvek v priebehu spróvneho konania sa

neuplatní, cłk osobiĺny zćik-rn vychticlzrł z koncenĺrócie konĺlniu' Tćłtĺ; zćisacĺu v pľclxi znclmenci, že ntł

,rrkô, uplatnené ncimietlE a pripomienlE sprćĺvny orgán už neprihliada ( tn. preklúzia námietok)'

Ak sa v konaní uplatňuje zásacla koncentľácie konania, mó správny oľgán dôležitú povinnost'

výslovne ilčastníia konania tlpozoľnit', že na neskôľ tlplatnené námietlcy a pripomienĺql sa nebude

prihliadať. I ked' to zo zákona výslovne nevyplýva, účastník konania musí byť na tĺłto skutočnosť
'upozornenĺ 

voprecl' inak by táto ,, poĺłčovacia" povinnosť správneho oľgánu nemala zmysel. V

s}avebnom zćłkone ako osobitnom právnom pľeclpise' teda nadľądenĺ-lm voči Spľávnemłł pĺlľicłdktł'

je koncentľačnćl zásada v prípade upustenia od ústneho pojednávania v rámci stavebného konania
"vymedzená 

vdruhej ýete ust-. $ 6l ods'j tohto zákona, teda ak stavebný úrad upustí od ústneho

pojednćłvania. trčĺ ĺehottł, cĺo ktoľej môžĺl tičastníci konania tlplatnit' námietlły a upozorní ich , že
'na 

neskoršie poclclné námietrcy\ neprihliadne. Učelom koncentračnej zúsady v stavebnom zókona

bolo bezpochryby sĺanovit' uľčiĺé timiry- stavebného konania, zanledzit' nelłStálemu generovaniu

nĺlvých n'ámie-ĺok, ktoľĺ b;ł l,o svoiom cĺôsledktl mohli celkom zabľánit' akejkoľvek stavebnej činnosti.

2. Podľa pľednretného ozľlámenia stavebník Stavebnému úľadu dňa 26.07.2O2ĺ doložii
poŽacio.ĺané cok|ady a,',šak v'iaceré pc''dklad;v sťi staĺŠieho dáta.

Stavebný úrad sa zaobera1 námietkou pričom zistil, Že nie je możné vyhor'iet' z dô'ĺodu, pĺxĺĺ'a

tlsĺanĺ-ll,enia t t 10h ocls. 2 cl 3 sĺal,ebnéhĺl zakĺ'snĺl dotĺĺnuľy orgtirl je upr'il,nený upĺtĺĺňil',;tił'
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predpismi azćLroven podl'a $29 ods'1 správneho ztlkona pľedmetné konanie preľušil' oznámenie

Ĺolo doľučené dňa Ż0'05'ŻaŻI.Ż8.07 'z02I'
Dňa 19.08.2019 bolo doučene na stavebný úľad splnomocenenie na Zastupovanie vkonaní od

Prosman aPavlovič advokátska kancelária r,r,o, ,o ,idlo* Hlavná ě'3l, Tmava' IČo : 36 865 281

v zmysle substituinóho plnomocenstva JUDr' Surma Ľudovít, Pavlice ě' 183 '

Dňa 11.5.ŻOŻ1 bolo predloŽené stavebnému úradu splnomocnenie na zastupovanie vkonaní od

JUDr' Surma Ľudovít, advokát, Pavlice č.l83 aodvolanie plnej moci pre spoloěnosť Prosman a

Pavlovič advokátska kancelária s,r,o'

Stavebník stavebnému úradu ďřĺaŻ6.07 'Ż021 poŽadované dokladY predloŽil a to vyjadľenie

or.r.rnjrro ilil tud"u odboru staľostlivosti o ŻP - vyjadrenie orgánu ŠvS pod č. OU_CA_OSZP-

Ż0Ż11006414-00Ż zo ďńa 03'06.Ż0Ż1, vyjadľenie oľgánu ochrany pľírody a krajiny pod č' OU-CA-

osZP-Ż0Ż1/006515-002 zo dňa 31 '05 'íon. vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva pod ě.

oU-CA-oS ZP-ŻOŻt1006369-0aŻ zo dňa 26.05.Ż0Ż]I, stanovisko okľesného riaditeľstva hasičského

azácbĺanneho zboľu u Čua"i pod č. ORHZ-CAŻ-Ż)ŻO:OOO3L4-OOŻ zo ďía 05'08'2020, vyjadrenie

okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Čadci pod č. ORHZ-CAŻ'L.019/000394_

OOŻ zo dňa 30'08.ŻO|9, závđzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Cadci

pod č' RH/20l910,436 zo dňa 28'08'2019, osvědčenie TUV SUD Slovakia s.r' Bratislava pod č'

7|650Ż7476l3OĺzOlGT/oSV/FI zo dňa Ż4.'O8'ŻOŻ0, odborné stanovisko TUV SUD Slovakia s'r'o

Banská Bystríca pod č' 1|650Ż7476l3OlŻOlGT/oS/H zo dňa Ż4'08'Ż0Ż0' odborné stanovisko TUV

SUD Slovakia s'r'o Banská Bystrica pod ě' 71650Ż7L38l3OlŻOlBT/oS/DoK zo ďřla07 '09 'Ż0Ż0'

Na základe predloŽených dokladov stavebný úrad konštatuje, Že dodatoěnő |egalízácía

stavby nie je ,, .o'por" , u.r"1rry*i záujmami chľánenými týmto zákonom a osobitnými predpismi

v zmysle platného'ÚP obce'Sĺaškov schváleného VZN č,.ŻlŻOI8 ozává,znej ěasti obce Staškov,

obecným zastupiteľstvom v Staškove dňa 17'12'2018'

Následne stavebný úrad dňa 06.08.202ĺ pod č' VýsĺS20ŻIl377lF.1448 vyzvai stavebníka aby

v lehote do 30 dní odo dňa doľučeniavýzvy doplnil spisový materiál azáĺoveřl predmetné konanie

prerušil podľa $29 ods. spľávneho poriaäľu. Rožhođnutie bolo đoručené dňa 13'08'2021'

Dňa 18.08.2021 podal stavebník na stavebný úľad Žiadosť ovydanie dodatočného stavebného

povolenia nepo'oienej Zmeny časti stavby v zastúpení JUDľ. Surma Ľudovít' advokát' Pavlice

č.1 83 '

K Žiadosti o dodatočné povolenie Zmeny časti stavby bolo pĺedloŽená projektová

dokumentácia, LV č,.3748. kópia i katastľálnej mapy, stanoviská dotknutých orgánov št. správy,

doklad ouhĺadení spĺávneho'poplatku vzmýsle ,ákonu č.145/1995 Zb . osrávnych poplatkoch

v platnom znení' ľozĹrodnutie o umiestnení stavby. stavebné povolenie, odborné stanoviská'

Dňa0ó.09.202i pod č. Výst. s202.l377lRi607 oznámil vzmysle $18 ods.3 vsúlade.s $33

ods.2 správneho poriadtu stavetny,urad začatie konania podľa $88a stavebného zákona podľa $ 6i

ods'1 v spojení s $ 88a ods.l a7 verejnou vyhláškou azźroveń upustil od ústneho rokovania'

Účastníkov konania upozornil, Že svoje namĺetky a pripomienky môžu uplatniť písomne ľesp' ústne

najneskôr do 30.09.Ż0Ż1 ,, opačnom prípade nebuđú vzaté do úvahy účastníkov konania a

dotknuých orgánov nebo1i vznesené Ži;dn; námietky Z dôvodu že sajedná o stavbu s veľkýrn

počtom účastníkov konania ako aj Žę stavebnému úľadu nie sú znám\ účastníci konania aiebo ich

pobytnre je známi. oznámenie boiu łyvesenś na űĺadnej tabuii ako aj ną webovej stĺánlĺe obce od
'os 

'-0q.zozi do 23'09.2021 ' Doručęné dňa 10.09.2021. 08.09 '202I.

V konaní účastníčka konania Ćuláková Janka. StaŠkov č. v zastúpení JiJDr' DiS. Han':liaková

.ĺana. advokát. Raková č.102'podała ijna ju.u9.2u2i námictky k dodaiočnémtl po-l'llenir
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požiucĺuvĘ, v ľozsclłlll sl,oje.j pôsobnosti LłS1cĺnovenej osobiĺným preĺlpisom' Vo svojom stunovisktl je

prrinny íidy rłviest' rłstanovenie osobitného preĺlpistł, n(t zćĺkĺade ktorého uplatńtłje svoju

pôsobnosĺ'. Dĺltĺcrtuý oľgćłn je viazaný ohscĺhoi 
'rrjho 

predchadzajticeho zdvrjzného stanovtska'

ktoré vo ,eci ,ydaí; n"nepĺatí. ĺĺk cĺošĺo k zmene tłstanovení prúvneho predpt.stl, podl-'a horý-ch

dotkntłý orgćĺn zćłvcizné stanovisko vydclĺ, cĺlebo k poc{sťatnej Zmene skutkových okolností, z hoých

dotknuý organ vychćiĺ|zcll. Stavebný zćlkon neobsahuĺe lehotu platnosti zćivcizného stąnoviska'

Preĺlmetné konanie bolo začaté vroktł 2019 clpredložené poĺlktaĺly sti zroku 2020 clrokll 202]

s tym, že ĺlotknuými orgcinmi nebola čclsovo obmeclzenci ich platnost'' ani neclošlo k podstatnej

Zmene skutkových okotnősil alebo k zmene u'stanovení právneho preĺlpisu, podĺ'a horých dotlcrutý

orgón zćłvcizné stcmovisko vydal. Dotkruúé orgány do vydanĺa tohto rozhĺldnutia nezmenili doložen'ź

stanoviská. obsah závaznýLh srunovísk j, pr'e starebný tirad v konaní podľa tohto zákona závĺizný'

Skutočnost,, že tieto boti vydané v rohł zbzo ą 202l nemení nič ncl tom, že sú pre stavebný úrad

závtizné.

3. V predmetnom oznámení je uvedené , Že okresný úrad Żĺl1y7 odbor výstavby abytove'i

politiky , oddelenie štátnej stavebnej spľávy dňa 04'03'202l pod ě' QU_ZA-OVBP2-

Ż0Ż|1004651-009 , ktoľé nadobudlo" piáĺ,'oplatnost' dřr- Ż9.03'Ż0Ż1 rozhodnutie obce

Staškov pod č. Výst'S20l9ĺ8ĺR29 zo dńa 15'bl'2019 potvrdil v rámci novóho odvolacieho

konania' S poukazom na vyššie uvedené je nevyhnutné uviesť, Že proti rozhodnuti} oÚ
żĺi-" p"a'e' OU-ZA-OVBPŻ-ŻOT]004651-009 Zo dňa 04.03.Ż0ŻL, ktoré nadobudlo

právoplatnosť dňa 29'03 'ŻOil bola podaná Źa|oba na preskúmanie predmetného

ľozhodnuti a' Z tohto dôvodu úěastníčka kônania Źiadao prerušenie pľedmetného konania do

času právoplatneho rozhodnutia KS v Žiline vo veci samej.

V pľedmetňom oznámení sa uvádza, Że dodatočná |egallztrcía stavby nie je yjozľore
s verejnými záujmami chľánenými týmto zákonom a osobitnými predpismi v zmysle UP obce

Staškov schváleného VZN č,.ŻlŻ018 o ztľVazĺej časti obce Staškov, obecným zastupiteľswom

v Staškove dňa 17.12'Ż018 je zrejmé ;Źev rámci návrhu ÚP obce Staškov, ktoqý bol zverejnený 30

dní spôsobom v mieste oĹvyklým a prerokovaný s dotknutými oľgánmi št' spľávy ťyzickými

u p.ĺrnni.k;;*i osobami, boli akceptävané pĺipomienky dotknutých 
' 
organ-o-1 ľá'iŁ' ]Plá"y'

samosprávy, právnických a fyzických osôb sú Zapracované vo v'ýslednom Návrhu UPN obce

Staškov resp. sa na nebude piit'liuauľ v ľámci spľacovania následnej PD pľed realizáciou zámerov'

Vzhľadom k tomu. Že viacerí občania -..rr"áiu podávali námietky ( sťažnosť( ' ktoré boli

preľokované dňa 23'08.2019, pričom obecné zastupitel'stvo tieto zobralo na vedomie, avšak tieto

neboli vôbec zapracované do pľeĺlmetného Návrhu ÚPo, kedže stavebný úrad konštatuje' že

dodatočná |egai)źrcia stavby nĺä 3e v rozpoÍe s verejnými záujmami chĺánenými týmto zákonom

a osobitnými pľedpismi v zmysle-Úp ou"" Staškov schváleného VZN č.2DaI8 o závđznej časti

obce Staškov
Stavebný űrad sa zaoberal vyššie uvedenou námietkou pričom zistil nasledovne: Námietke nebolo

možně vyhoviet' z dôvocltl. že sĺavebný úľacl je viazaný piávoplatným rozhodnutím obce Staškov pod

č. Výst.S201g/8iR2g zo cĺňa 15.a\'20t9. pőĺtclnie žaloby na preskťmanie tlvedeného próvoplatného

ľozhodnutia nie je dôvodom na pľerušenie konania podl'a $ 29 ods' 1 Správneho poriadku'

Stavebný úrad niviac zist/I, že podánci žaloba boĺa ľozsůdkom v danej veci právoplatne zamietnutá'

Stavebný úrad nemá opľávnenie ako preĺlbežnti oĺázktl riešit' otázlal, ktorá už bola pľávoplatne

vyriešenćĺ. Tarcy*to postup by bot , ,orprry a/ s $ 4a Správneho poriadku' Z tohto dôvodu nebolo

nložné vyhoviet, ,ć,r,rhri účasĺníčtĺy ionclnĺá, ktoľá žiádala o preľušenie predmeĺného konania do

času právĺlplclĺnéha ľo:hoc]ntlĺict KS r, Žiline 1)() veci sclme.j. kĺoľé ie v čase vydania tohĺc'l

rozhodnuticl i tak uź pľóvoplatne skončené'

Sĺuvbu je v súĺaele s pĺcĺtnýnl ÚP ĺ-',b* Slcl,škĺłr., g,-'hý{'ĺenéhĺl VZIĺ č.2,/2U]8 a zťiviłznej čłlsĺí ()hcę

Stcĺško,;. ()becný,m ,ůsĺrpitot'rfvon \) Stclśkove clňcl ]7'12'20I8 vráĺane dopĺnku ć']''- konlpiexľlĺlĺľl

,'.ilrľł're l.!eqencle [ ĺrhani'sÍicke regllltltilt ():ł1LlCene lntlexunt b')' ľl,lrhs p''i''l?i1"ł!nt.,' '"1'ľch-'
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vyznctčenćl sivolł farbotł -plnćl pĺocha - St(łv' čiąrkovanú - nćĺvrh v legentĺe vyznačenći jako Plochy

výroby cl sklcldov' Čo bolo preukćłzané tlž v územnom konanĺ'

Prerokorarie návrhzl ÚP'obru boĺo /yzicĘm a próvnicĘm osobam ozndmené spôsobom v mieste

obvyklým ( nu űruĺlnej tubtili a nu ofĺcićlĺnej web sĺránke obce ) v sĺiĺąde s ustanoveniami { 22 ods.

l á ods. 2 styvebnéi,ho zókoncĺ' Fyzickym a prdvnicĺrym osobám, ktorých vĺastnícke práva sú

riešením územného plánu dotkntłté a teda ani pôvodným vlastníkonl pozemkov nebolo oznómenie

ĺJortłčené .ieĺlnotĺivi, ncúoľko ncl takéto doľtlčenie nebol zákonný dôvocl. JeĺJnotlivo sa oznamtť1e

prrrokrrrnie nćivrhu tizemného plćĺntł zóny poĺlľcl prvej vety l 22 ods. 2 stavebného zákona iba
-dotlmuým 

orgćlnom štćltnei spráiy a prípadne dotknuĺému samosprávnemu ĺcraju, nie všakfyzicĘm

cl prćlvńic6,i'osobćłm a to bez ohľadĺł na to, či sti alebo nie sĺi známymi vląstníkmi a či majú. aĺebo

nemajú trvalé bydlisko v obci-

Súčust'ou zverejneného oznćlmeniĺl o pľeľĺlkol,clní Nćlvrhu L'IP obce bolo stclnovenie termínLł

prerokovaniu nićłvrl.lłł ťłzeryného plćlntł zĺ)ny a tłrčen'ie spôsobtł a lehoĘ ncł uplatnenie pripomienok
'kprerokovávąnému 

návrhtl. Z uveclených 'ĺkutočno.ĺĺĺ je zre.imé, že tak ako ostatné fyztcké osoby

mali moźnost' zzičusłniĺ' scl ncł preľokovanĺ nćlvľhtĺ Úp obce u łłpĺatnit' svoje pripomienky

kprerokovclnémĺł nćlvrhtl. v sÍcmovenej ĺehoĺe cto 30 dní odo dńa jeho zverejnenia aoznámenia jehĺl

prerokovania.

Podľa tłstąnovenia $ 25 ods. I, písm. b) stavebného zcíkona pred predĺožením nćivrhu územnĺiho

pĺánu na schváĺeniá 5a presklilma, ći je obsah návrhu a postĺłp jeho obstarania a prerokovania

v súIade s prísĺušnými právnymt predpismi

Podľa tĺstanovenia $ 25 ods. 5 stavebného zćtkoncl o preskúmanie súlclcĺu územného plóruł zóny

podľa odseklł 1 požiáda obec olĺresný úrcld, oĺlbor výstavby v sídle kraja ( v čase konanią obvodný
'ilrad, 

odbor územného plánovania v sídle tcraja, predým KľajslE stavebný úrad )

(Jstanovenia $ 25 stavebného zákona určujú pôsobnost' orgánov štátnej správy územného

plánovania v procese preskúmavania návľhu územnoplánovacej dokumentdcie pred jej schválením.
'Preskilmavąnie 

súlaĺluiłzemného plónĺlpodľa ý 25. octs. ő stavebněho zákona je podľa ustanoveniu

$ 25 ods. 5 zákoną vo výlučnej pósobnosti okresného úradu, odb91u.vý:t?b^y v sídle kraja ( v čase
"konania 

okresný tiľad żitina óauo, výstavby a bytovej potititq oddelenie UP ) a.neprislúcha laickej

veľejnosĺi. okresný liľacl Żilinu odbíľ výsíavby a býtivei politiiq\ oclcĺelenie ĺ-rP preskílmal návrh

ÚP'obą avyclal'knemu súhlasné stanovisko pod číslom )U-ZA-)VBP1-2018/0]6306/ToM zo

dňa 09' 1 ] .2018. Z uvedeného je zrejmé že obsah návrhu ÚP obce Staškov a postup jeho obstarania

a pľeľokovania je v stilade s pľísĺtlšnými všeobecne závciznými pľávnymi predpismi, čo vo svojom

sianovisku podľa $ 25 stavebného zókona ponľdil aj prĺslušný oľgán štátnej spróvy územného

plánovania-. Schvitená územnoplónovclcia dokumentócia je pľe stavebný úrad v určenom ľozsahu
'závazným 

podklclĺlom pre zisťivclnie veľejných zótljmov chľánených stcłvebným zákonom v ľónlci

konania o dodatočnom povolení stavby. Skutočnosĺi l.pedené účastníkom konania v námietke

nemaiú vplyv na zist'ovanie ýchto zóujmov.

4. V predmetnom oznámení sa uvádza, Že ľozhodnutie obce Staškov pod č. Výst.S20i9/8/R29

zo dňa 15'01'2019 vľámci nového odvolacieho konania bolo powrdené, avšak potom mi

ako účastníčke konania nie je zrejrné' pľečo nÚvz Čadca pod č. RH/2019101436 zo dňa

28.Ü8.20i9 vydaio stavebĺiíko vi zä,äzr,e staĺlo-"'iskc aŽ d'ňcm 28.08.2019, teda po vy-daní

stavebného povolenia , a teda pĺečo stavebný úľad nežiadai od stavebníka v rámci už

zaěatého územného konani a.

Stavebný irľad sa zaoberal jej námietkou pĺičom zistil nasledovne: Jej námietke neboio moŽné

.,,yho'iei, z dôvodu. že v ł 
-I3 

zakontl c.355;2lłĺ'l/ Z.z ĺs ochrune, pucĺpł';re ł"i i',-l,:łO.j, iłľłlréhł;
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zclravia a o Zmene a cloplnení niekĺorých zćłkonov stl tcxatívne tpedené návrhy a opatrenia, horé sú

právnické osoby o ,irru povinné preclkĺadat' na posúdenie príslušnému regionáInemu úrcdĺl
'verejnĺtho 

zclravotníctya a je tu tiež výslovna povinnost' pľővniclqch osôb a obcí zdržat' scl

vykonávania posĺtdzoranýcň ćinností oż đ, ĺloby kĺadnĺiho posúdenia. To v predcháĺlzajtÍcom

irźk ru chýbiĺo' nÚvz íydáva zćlvcizné stąnoviskťl k preĺlĺoźeným územnopĺćĺnovacím podkĺadom.

územným-plánonl, a núyľhom na tizenlné koncnie, k nćwľhom na kolaudćlciu stavieb, k návrhom na

Zmentl v užívanĺ stavieb' k nĺivrhom nĺl tlrčenie osobitného reŽimtl tizemí tzv' chránené pásma a k

návrhonl na využívclnie voclných zĺlrojov ncl zćtsobovanie pitnou vodorł. Zćĺvc)zné Stanoýiská nemcjú

povahu ľozhődntłia, konečié rozhoĺJnutie vo veci vydávaji.l potom iné orgány podľa osobitného

predpisu.

5' V neposlednom rade treba uviesť, Źe sa domnievam, že stavebnĺk účelovo nerešpektoval

pôvodne stavebné povolenie a vykonal pľedmetné Zmeny' pľičom aj po nariadení

predbeŽného opatľenia obce Staškov v Znení, Že s okamŽitou platnosťou má stavebník

zastaviť všetkystavebné práce na stavbe pľedmetný zákaz neakceptoval, pričom toho času

stojí hľubá stavby gigantických ľozmerov
Stavebný Łrad sa ,uoběrł| Jej námietkou priěom zistil nasledovne: Jej námietke nebolo moŽné

vyhovieť z dôvodu, Że stavibník nepoľtłśĺL uvedené predbeźné opatrenie a toto opatrenie bolo

odvoĺacím orgánom zrušenĺź .

Stavebný űrad vydal rozhodntłtie opredbežnom opatrení pod č' Výst-S20l9/8/R]l78 zo dńa

20.08'20I9 , ktorým nariącJiĺ stavebniĺiovi s okamžitou pĺatnost'ou zastavit'vśetĺql stavebné práce na

stavbe cĺo termínrł vyclania rozhoĺJrultia o doĺlatočnom povoĺení predmetnej zmeny stavby. olcresný

ĺr|oá Żittr,, odbor ri,rtorby abytovej potitíIql , oddeĺenie śtdľnej stavebnej správy dňa 27'lI'20l9
pod č' \U-ZA-7VBP2-20]9/043670-002 , ktoré nadobudlo právoplatnost' dńa 28.] 1-2019

rozhodrułtie obce Staškov pod č' Výst.S20t9/8/Rt l78 zo dňą 20.08.20]9 zrušil-

Uloženie predbežného opatrenicl podl'a $ 43 ods. l písm. a) spľáu-neho poriadku v začątom

správnom konąní Zo stiany konajúceho správneho orgánu prichádza do úvahy vtedy, ak je

vzhl,adom k okolnosĺiam piípaĺlĺl osvedčenů połeba ĺločasnej tipravy pomeľov medzi tičastníkmi

konanią, pričom sa jedná ő právne, nie J'ahické pomeľy účastníkov ale.bo ak existuje dôvodné

ioirrruiríul, Že by do prĺivoplriĺrého rozhoclnutia vo veci mohlo dôjst'k znehodnoteniu veci alebo jej

zničeniu a dôjst, ĺak k ohľozeniĺl alebo zmarenirł tićeltł tohto konclnia. Potrebą dočasnej Ĺłpravy

pomerov účąłníkov je osvedčenćl vtedy, ak olcrem osvedčenią existencie právnych vzt'ahov medzi

účastnítłni ie osvedčené aj ohrorororí, alebo porušenie konlĺľ,źtneho prciva účastníka, hor'źmu je

možné do rozhocĺnrltiĺĺ l,ĺ'l veci sLtnlej poslq,tiút' ochranĺl predbežným op(ttrením' Pod potľebou

dočasnej úpravy tľeba rozumieť taĘ stclv vzt'ąhov účastníkov, hoý neznesie odklad'' Podstatnotł

podmrenkiu pre nariaĺlenie pľedbeźného opatrenia je osvedčenie, že bez jeho vydania by bolo do
'vydania 

ľozhoclnutia v merite veci pľćłvo niektorého z účastnĺka a verejný záujem pľiamo ohrozené,

prrčon nebezpečens1o hľoziacej ujmy alebo zásahu musí byť vždy bezprostredné a pľeukĺizané' To

znamenó tłloženínl pľecĺbežnéh-o 
-opiltľenicl 

scl tičastníkovi ukladá konlĺr,étna povinnosť tj' aby

dočasne alebo do razhoĺJnĺúia y meľite veci nenaklacĺal s llľčiými vecami ulebĺl próvami iného

alebo sa určitej činnosti zdľžal. Icle o pľípady, ak niektorý z účastníkov p.oukazuje na skutočnosť, že

stavebníkvykináva stavebné próce tiĺcym neodboľným spôsobom ąlebo-bez príslušného opróvnenia

alebo v rozpore s ním, ktoľým bezprostreĺlne môže poľušit' statiku jeho stavby a tym spôsobit' aj

ujmu ncl živote a zdraví jej obyvatel'ol,, alebo kecł' isktłtočňovąnou stavbou neoprávnene zasahĺłje

áo jeho pozemku a pocł. To znclntenci pre vydanie predbežného opatrenia a pre zásah do výkonu

opľávnenia stavebiíkcl pokrclčol:at' 
'v 

sĺavebnýc'h prácach musí byĺ' vždy jednoznačným a

iespochybniĺei,nýľľl sp,3sł,bĺliľl osłeĺ!čenćĺ exisĺ?nci{l bezpľostľec{ne hľoziclcej ujmy a preukťłzcmi

nárok iného ťłčasĺníkä alebo pľetłkázane ohľozenie účeltł slecĺovaného v zcłčatom správnom konuní

naprĺklacĺ z hĺ,ucłiskĺl ztĺbezpečenją l,eľejľý'h zútljmĺll, .yledol,anýcĺł podĺ'cł o'sobilných preclpisov'

Ncł zúklaĺle toho nemožno povĺlžovąt''zci 71ęl:yhntltne potrebné , nakoľko predmeĺom nepllvtlĺenej

zmen), sĺavbJ; opľĺ'lĺi 'ĺchl,ąlene.ĺ pľo-ieklovej tlrlkunlenĺticie bĺllo' že złneni s'ł ĺýkc5ił '; spo'ĺobe
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zuklcłdanicl stavby, pre ktoľé už by nebolo možné v rozhoĺJrułĺĺ o ich dodcltočnom povolení uĺožit'
akékolvek podmienlqł pre ich dokončenie ani uložit' ich oclstránenie a clni tento stclv ą ich
neusĺutoćneni.e pľinclvrátiť do pôvodného 'ýtavtt. Stavba je v ,gtilade so zcĺstavovacími podmtenkami
prćĺvoplatného tizemnĺźho rozhodnutitĺ u v žiadnom ohľclde neprekračtje limiý trčenĺź ýmto
rozhodrułtím. Subjektívny pocit tičastníčĺry konania ýkujúci scl giganťickosti sĺavby nie je dôvodom
pre vyhovenie, resp' zohl'adnenie iej námielrcyą.

6. Prístupová cesta - komunikácia, ktorá vedie k tzv povoľovanej stavbe je cesta II. triedy, ktoľá
obmedzuje premávku v tejto časti obce. oproti sa nachádza aj Materská škola pľičom sa tu
nachádza zvýšený pohyb chodcov , cyklistov ako aj veľa osobných motoľových vozidiel, ktorý
svoje deti vozia do MŠ. MôŽe atoho času dochádzakohľozovaniu plynulosti cestnej premávky.
V tejto časti obce sa nenachádza żiadne dopľavné značenie napr. na zníženie ýchlosti atď'
Konkľétne keď sa chcem so svojím motoľovým vozidlom dostať zo svojho pozemku na hlavnú
cestu, nemám šancu sa dostať nakol'ko sa tu tvoria kolóny z oboch stľán, keď sa snaŽí kamión
odbočit' do aľęálu stavebníka
Stavebný úrad sa zaoberal jej námietkou pľičom zistil nasledovne: Jej námietke nebolo moŽné
vyhovieť z dôvodu, že ujcĺzd nu pozemok boĺ v rúmci svojej rozhodovacej činnosti povoĺený
príslušným cestným sprćĺvnym orgćĺnom Obvodným ĺłradom pre CD a PK orgónom Cądcą pod č.

2008/0I352-0I Zo tĺňa 25'07'2008 k jeho zľicltĺeniĺt scĺ vyjacĺriĺi sprúvca št' Cesty SC ŻSK
detašovanĺź pracovisko Čcldcą pod č.873/3/2008 zo dńa 26.06'200s apod č. Í029/3/2008 zo dňa
24'07.2008 ako aj OR PZ ODI Cadca pod č oRP-37-l l2/oDI-2008 zo dňą 08'07'2008 '

Povoľovąná dodutočná zmena sŕavby nijĺłkym spôsobom vtac neovpľyvřltje existujtĺce pomery ną
ceste II' triedy, než sa poćítaĺo v územnom rozhodnutí, ked'źe povoľovanou dodatočnolł zmenou
stavby nedochadza k zmene už posudzovaných a schvólených dopravných pomerov vrátene
bezpečnosti existl.ljticeho ujazdu k nehnuteľnosti sĺavebníka. Dodatočné povolenie Zmeny stavby sa
pripajcl ncl verejnil komunikóciu existujúcim ujazdom (nedochádza k Zmene oproti právoplatnému
stavebnému povoleniu), ktoý spĺna podmienlły zriad'ovania ujazdov Z cesty ąĺebo miestnej cesty ną
susedné nehnutel'nosti v zmysle právopĺatného tizemného rozhocĺntłtia' hoľého podkĺadom bolo
závcizné stanovisko cestného správneho orgánu' Zmena stavby sa nenapója na verejnú
komunikáciu novým uj azdom.

Podľa $3b ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom zneĺí cestný zĺĺkon
cestný správny orgón o pľipájclní pozenlných komunikácií a zriaďovaní ujazclov ', rozhoduje na
základe stanovis'ką 'sprtivctl pĺlzenmej komunikacie a zóvcjzného stunoviskcł ĺĺopľcłvnéh-o
inšpehorátu..."

Chodník je komunikácia alebo čast' cesý uľčená pre chodcov, ktorá je spľavidla ĺ'ldĺJelenó oĺ]
vozovlql výškovo alebo iným spôsobom. (Zákon 8/2009, $2 ods. 29)

Podľa $3 ods.5 písm. t) zákona č.135/19óL Zb. opozemných komunikáciách vplatnom znení
cestný zäkonakresné úrady uľčujú použitie dopľavných značiek a dopľavných zariadení na cestách
II. a III' triedy a na cestách II. a III. triedy povoĘú zľiądenie vyhľadených paľkovísk, a ak ide o
stivislé zastavané tizemie alebo o územie určené na zastąvanie, aj po prerokovanĺ s obcou,

Podl'a $3 ods.l písm. c) cestného zákona
okľesné tiľcldy'

orgány štatneÍ správy pre pozemné komuniĺrĺłcie sti

Podľa $3 ods.5 písm. a) cestného zákona ()kresné úľady vykonávcljú štĺ\tnLl spľávu vo veciąch ciesĺ
ĺI. a Iil' Tľiedy'

Z ĺýchto usĺanoyeni Zdkond vy,piil,cl :e pťesLlhLtlLi pruv'On{)Lĺ 5tL]vebného ĺíru'ĺr,
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7 'Zvukz predmetných stavieb bude ohrozovať hlučnosťou , a mám zato, Źe użteraz ohĺozuje nielen

okolie' ale má Vp1yV na chod mojej domácnosti' čím výraznou mierou zasahuje do môjho práva na

súkromie
Stavebný úrad sa zaoberal jej námietkou priěom zistil nasledovne: jej námietke nebolo moŽné

vyhovieť z dôvodu. že pľedloženćl doktmentćlcia zmeny stavby splńa zasĺaýovctcie podmienĺqł

pľávoplatného tizemného rozhocĺntłti, , spĺňa požiadavĺql ochrany zdravicl a života ľĺldí, a
'zodpovectá 

všeobecným technicĘm požicu)avkćlm na výstavbu ustanoveným ýmto zcikonom cl

orőbtmi,ri predpismi a pľevćldzkotl stavby nebud'ti prelcročen,! žiadne hygienické normy aj podl'a

merania bticĺtictch imisił hlllktł. ohl'aclom prípaĺlnei odstupovei vzdialenosti stavieb, horá môže

mat'vplyv na dopcłdy hlučnosti poclľa sr ől ocls. l stavebnłlho zákona platí, že na pripomienlql a

námĺittq,, ktoré bott alebo mohli byť uplatnené v ĺłzemnom konaní sa neprihliada. Podl'a f 6 ods-3

písm. c) zcikoncl č.355/2007 Z.z o ochrclne, poclpore a ľozvoji verejného zdravia a o zmene
'ct 

doplnení niektorých zákonol, Regionćĺlny liracl verejného zclrcnotníctvcl posudzuje potrebtl

vykinania hodnotenicĺ vplyvov ncl veľejné zdravie na regionctlnej úrovni a ną miestne'i úrovni

a postldztł1e hoclnotenie vplyvov na vereiné zcĺrcłvie na regionáĺnej iłrovni a ncĺ miestnej úrovni

a'podt'a $6 oĺls'3 písm. g) zćlkoncĺ č'355/2007 Z.z vydáva závcizne stclnoviska a rozhoduje

o-návrhoěh podl'a 91s' ľoaľa !l3 octs'] zákoncĺ č.355/2007 Z'z posudkovó činnost'na účely tohto

zdkona je pľoces posĺldrorania a vyhoĺhnocovania opatrení a návľhov z hľaĺJiska možného vpĺyvu

na vereinŻ zclrąiie, ktorého výsĺedkom je vydanie zdvcizného stanoviskn ąIebo rozhodnutia.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva' že posudkovd činnost'- posudzovgnie a vyhodnocovanie návrhov

z hľadiska moźného negatťvne:ho vpĺyvtl na verejné zdravie patr[ do právomoci regionálnych tírađov

verejnĺźho zdrgvotnícna a ž,e jej- vykonanie predchádza vydaniu jeho ząvČiznĺźho stanoviska-

ľríštusni, správny orgćin nÚvz Čadca vydal v rámci územného konania o umiestnení stavby dĺla

17.03.2i)1i pod č. RH-438/20I7, 28.08'20Ig pod č. RH/20l9/0I436 zóvĺjzne stanovisko. Dotlmuý
orgán v rćlmci svojej posĺłdkovej činnosti skúmal aj možný dopad výrobných procesov stavbe na

okotitú zdstavbu. ĺĺ, żaĺrloa, sfuvebníkom preclložene.i dokumentácie ,, Popis hlukových pomeľov

a možného vplyvlł'' ktoľťl vypracoval Ing. urch' Kuboši Jozef dňa l6.03.20l7 kde uviedol, že všetĺcy

výrobne proir,ry sú a budli realizované a vykonávané v uzavretej hale' Vznikajúci hluk bude z vel'kej

iasti pohttený obvodovým a strešným plášťom riešenej haly' Zo SV strany, z horej je situovaný

naiblizsí RD vo vzdialenosti 27,70 mm buĺle fascida na stavbe riešenú bez okenných otvorov. }Ýa

,iklod, uvedených ildajov autor projehu spolu s pľojehantom skonštatovali, že prevádzka nebude

neryatívne ovplyvňovať okolité pľostredie nadłnerným hl'ukom v žiadnom referenčnom inteľvale.

8.Teda rozhodnutím budú pľiamo ohrozené a dotknuté moje práva na súkĺomie v zmysle č1.8

Euľópskeho dohovoru o ochrane ľudských pľáv a zakladných slobôd vyhlásený v Zbierke zákonov

oznámením Fedęľálneho ministeľswa zahľaničných veci č,.209l|99Ż Zb. V zmysle tohto článku má

każďý pľávo na rešpektovanie svojho súkromia arodinného Života, ako ja obyđlia. Podotýkam' Že

pri áome mám výbudovanú oddychovú zónu spolu s gľilom, ktorá bude pĺáve pre hlučnosť

stavebníka narušená tým. że dôjde k zásahu do mojich vlastníckych pĺáv, ktoľé sú garantované

Ústavou SR č1.20, keďže som vlastníčkou susednej stavby

Stavebný úrad sa zaoberaljej námietkou pľičom zistil nasledovne: Jej námietke nebolo možné

vyhovieť z dôvodu, že vyclaním rozhodnuĺia nedochádza k porušovaniu namietaných práv

ú-častníčtql konania. ochrantl prćĺva na slikromie, prípadne vlastníckeho práva v stavebnom konaní

upľavujli v rćlmci povol'ovania umiestnenia stavieb ťłzemnotechnické požiadavĺE na výstavbu'

łiajna požicldal,lry ncł vzáĺomné ocłsttlpy stal,ieh tłpľavené V -s ó whlášfu č. 532/2002 Z- z' ĺl

priro, iachovanie pahcĘ bývĺ:niĺl' Pc.jen pchodcl bývclnicĺ' zcĺhŕňcĺ c1i požiatltŇr, ,u ochrtlnu

stiĺĺromia ,- okoliých stcwbcich v ľozsahtl chľónenom stavebným zcikonom. (Jzemnĺltechnické

požiaĺluvĺq, na l,ýstclvbĺł, l,ľáĺĺlne poslrcĺzo,,,clnicĺ zclcLlovĺnitl pohody bývun'iĺł. ,sti preclmetĺ-lnl

tizemného konclnicl. Pĺll,oľol,cmé cloclelľočné zmeny stavby nijcĺko nemenicl pomery umiestĺleni,'i

sĺayh),incĺk akĺ-l hł-lli pĺlvoiey1! 1; pravĺlpĺtĺĺľlł;fi tizenlnĺlnl rozłlĺłdnuĺi n'cl pô'łĺ:łłnĺi stg'łbłĺ. Prłcĺĺĺlźerĺi
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dohmentúcia 
'pĺňrl 

zustcłvovacie poĺlmienky tizemného rozhocĺnllĺicl poĺlľa t 62 ocls. I písm. a)
stavebného zákona. Predmetom posuĺlzovclnicl v stavebnom konclní nie je umi'estňovanie stavieb ą
rozosĺupy medzi .ytclvbamĺ, ked'že tieĺo oĺázĺcy už boli pľdvopĺaĺne vyrieśené v rizemnom konąní.
Učgstníčka namietcl hluk na iej załlrclcĺe, kĺorťł.je l, ĺJennej a večerne.i ĺÍobe cJomin()nĺne exponovand
najmci hlukom z dopravy z pril'ahlej cesĺy tI' triedy . Príspevĺql hluhl spôsobené poioľovanou
zmenou stavby (stavbĺ';ĺl ako takĺltł) k celkovej tiľovni hltlktl but^ĺti len na úrĺ'svni clesatín až stotín dB'
Reąlizovaním doduĺočnej zmeny stuvby nedôicle v okoliĺom obytnom prostľeĺlí k mýšenill iłľovne
hltlktl nad príptłstnzi mieru. Dodcltočné povoĺenie zmeny stavby tedcl neprimerane neobmedzuje ani
neohrozuje pľávo účasĺníčlE ncl súĺĺromie ani jej vlclstnícke právo vo vcičšom rozsahu než sa
počítalo v pľúvoplatnom tizemnom rozhodnuĺí.

9.Ďalej v pľípade povol'ovanej stavby bude naľušená svietivosť mojich pozemkov a rodinného
domu' ktoré mám vo svojom vlastníctve' Predmetná stavba je taká vysoká . Že bude určite tieniť aj
toho času tieni ' i napriek tomu, Źe nie je dostavaná' môj dom, moje pozemky a najmä cestu
v zimných mesiacoch, kde sa bude woľit'pol'adovica' Podotýkam, Źe v krátkej dobe sa tu stali dve
dopravné nehody blĺzkosti povol'ovanej stavby a pokial' tú budú chodit' viaceľé nákladné auta -
kamióny bude dochádzat' k značným majetkovým śkodám. Treba podotknút' , Źe aj keď podľa ÚP
obce Staškov ide o oblasť pľiemyselnú tj kde sa nachádza stavebníkov areál, stavebníŕ fu mieni
mat' Żeńavovú dľáhu, avšak na stľane druhej zóna obytn á, vzn1ká ti hluk a je v rozpore so zásadami
hygieny a Životného prostredía vyďźnať tu akekoľvek ďalšie stavebné povolenia
Stavebný úrad sa zaoberal jej námietkou pričom zistil nasledovne: Jej nĺĺmietke nebolo možné
vyhoviet'z dôvodu, Źe dohłmentácia dodcłtočnej zmen , stavby 

'pĺňo 
všetky požiaclavĺql ýkajlíce sa

verejných zdłjmov' predovšetkým ochrany životného prostredia' ochrany zdravia q života ľudí, a
zodpovedá všeobecným technicĘm požiadavkám na výstavbu ustanoveným Ęmto zókonom a
osobitnými predpismi, vrátąne prípustných hygienicĘch noriem ýkajticich sa hluĺął ą insolácie.
V pôvodnom stavebnom konąní są boli vyhovené dva svetlotechnické posudlĺy, horé vytúčiti
skutočnost', že by sĺavbou dochádzalo k nepľimeranému ĺieneniu okotiých stavieb, resp' obytných
miestnosĺí ýchto Stctv-ieb S lyum, že navrho,*aná výškcl stavby podl'a predloženej doktlmentácie są
oproti pôvodne.i výške ešĺe znížila a nedošlo k zmendm, ktoré by mohli mat'vplyv ną rozsąh tienenia.
Ani pľípadné čiąsĺočné zatienenie okoliých pozemkov nie je nepľimeranýnt zásahom ĺ1o pľáv
účastníčky konania. Je úpĺne bežné' že stavby v zastavanom lizemĺ obce vľhajti počas dňa tieň áj na
susedné pozemł<y. Tienenie cesĘ II. tľiedy je vzhľadom na oľientáciu stavby a Smeľ priebehu
slnečných lúčov počas dňa vylúčené. Ustanovenie $I7 ods.I vyhl' č.532/2002 Z..z ako výkonávací
predpis k sta',,ebnému zćłkonu tclxtlĺĺvne tlkląĺĺĺi, že návrh clenného osvetĺenia są mĺlsí po,stĺclzovat'
spoločne so súvisiĺlcimi činiteľmi, so združeným osvetlením a umelý osvetlením, preslnením vrótane
vplyv okoliých budov a sĺálej zelene' ako aj vplyvu navrhovanej stavby na jestvujúcu zástavbtl
s cieľom dosiahrułt'vyhovujúce podmienky zľakovej pohoĺly s min. celkovou spotrebotl energii a to
v súlade so S71ŕ. STN 73 4301 ą STN 73 0580-]' STN 73 a580-2 sú pre účely stawbného ionania
závdznými pľcivnymi predpismi (noľmami) nielen pľi posudzovaní navrhovaných sĺavieb trčených
na ĺľvąlé bývanie ( buclovy na bývunie) z hľaĺĹiskĺl požiadaviek kluclených nu pres,lnenie b1ltov
a preslnenie vnútoľných obytných priestoľov, ale aj pľi posudzovaní ich možného vplyvtl na
susediace bytovĺź stavby. Svetlo - technické posúdenie Sa vypľacováva pri návľhtl ą umiżs|ňovaní
stavebných ob.jektov najmci pre ; bytové budovy a ľodinné domy s oclshpom menšĺm ako 7,0 m , ak
sa na pľotiľahlých stenóch domov nachódzajú okná z obytných miestností. Požiadavlql na
presĺnenie budol,na bývanie stanovujú či. 3.1.6 a 1.2.l 1najmci 1.2'1.j a 4.2'].2) STli 73 4301 _
Budovy na bývanie. Podl'u čl. 1'2.L2 te.jĺo normy mllsí slnečné žiarenie dopadať na ĺcriticlry boeĺ v
rolł!ne vnlitoľného zĺł-.'kleniĺl ĺlkna v,:, v.r:ške 0 3 m nad sĺreĺIam spodnej hrclny osvetl'o,-clcieho ĺ;Nĺlľtł
(šiľokého aspoň a,9 m), ale najmenej l.2 łn ncld tiľovňou podlahy obytnej miesĺnosti. Ču,
pľeslnenia br-ĺu je 4łh6yyj1iai vĺeLĺ:l uk je oĺĺ ]' nlurca clĺl l3 okĺĺjbľu preslnenćł aspĺlň ].5 hĺ:clirut
denne ncumeneĺ tretĺna .stićru pĺoch ,-setĘ)ci11ęho obytnýcĺą mie.ĺtností, 1pri re.špektovclní ptltinlienok
d'uĺ'(ích ćlúnkĺłv.srÄ' ]j 13üi, n,llłłlti č]. ł.2']'2"ĺ ,) teĹ{Lł vý!učne ĺłn n,l pĺłs'úu!ł;łił pľe';!łlei,liĺĺ Ł'ĺ
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osveľlenia vnlit()rných obytných priestorov v stavbdch určených na bývanie nie na tienenie napľ'

záhrady, pozemkov medzi stclvbcuni' Vzhĺ'cldom k tomu, že podl'a $6 ods' j písm. c) zákoncl

č'355/2007 Z.z o ochrane, podpore clľĺlzvoii veľeiného zdravia aoZmene adopĺnenĺ niektorých

zákonov Regionáĺny t|łrad viľejnĺźho zĺJravotńícna postdzuje potrebu vykonania hodnotenia vpĺyvov

na verejnĺź zt]ravie na regiondlnej tirovni cl ncĺ miestnej iłrovni cĺ posudzuje hodnotenie vpĺyvov na

vereině zdravie na ľegiőnálne.j úrovni a na miestnej úľovni a podl'a s6 ods 3 písm. g) zákona

ĺ'sśsĺzooz Z'z vydťlva závcizne sÍclnoviska clrozhodĺlje o nćłvrhoch podľa $l3. Podľa $13 ods'l

zákoncl č.355/2007 Z.z posĺ,łclkol,ćĺ činnost'na tičely tohto zdkona je proces posudzovanicl

a vyhodnocovania opatrenĺ a návľhov z hľcldi,ĺka možn,ého vplyvu na verejné zdravie, ktorłźho

výškĺtkom ie vyĺĺanie zťlvcjznĺlho stanoviska cilebo rozhodnrltia. Z tłveĺJeného ustanovenia vyplýva,

ie posudkrvd činnost' - posuclzovan.i.e a vyhodnocovanie návrhov z hl'adiska možného negatívneho

,piyq ncĺ verejné zdľavíe patľi do prcívomoci regionálnych uradov verejného zdravotnícy.?-o:u juj

,ykrrnrĺ, pre-clcháeĺzu vyiĺunitl jeho zćlvcizného stcĺnovisl<ą' Prí.slušný správny orgán RUVZ Cadca

íydal vrimci ťłzemného konania otłmiestnen[ stavby dňa 17.03'20I7 pod č' RH'438/20l7,

is.os.zolg pocl č. RH/20l9/0I436 zćĺvcizne ,stanoyiĺ;ko' Dĺltlĺnuý orgdn v rámci svojej posudkovej

činnosĺi sktimąĺ cj možný cĺopucl výrobných procesov stcube na okoĺitĺł zastąvbu. Na zúkĺacĺe

stclvebníkom preiloženei cĺokilmentćlcie ,, Popis hlukových pomerov a možného vplyvu'' ktorti

vypracoval Ińg. arch. ktłboši Joząf dňą 16.03.2017 kde uviedoĺ, že všetlql ýrabne procesy sli

a budú ľeaĺizované a vykonťĺvané i, tlząvretei hclĺe' Vznikajĺici hĺłłk bude z veľkej časti pohĺtený

obvodovým a strešným'ptášťom riešenej haly. Zo SV strany, z h.orej je situovaný najbližší RD vo

vzdiaĺenosti 27,70 ń* 
'b,'rd, 

.fasddu na .gtavbe riešená bez okenných otvorov. Na zdklade uvedených

údajov alltor pro.jekttł sp'oĺu s projektantom skonśtatovcĺĺi' že preváĺlzka nebude negatívne

,rplyrňorrĺť okäĺft prostridie ncĺdmerným hĺukom v žiadnom reJbrenčnom intervaĺe .

V)myste predložeiej PD nie je predmetom žiadna žeriavovćł dráha' Stavebný úrad nemôže

preiuaitoiat' prípacĺie zcimery šruiebníka pre jeho podaním žicldosti na správny orgón. V danom
'zizěmí 

neexistuje stavebnci uzćtvera, O preto ak sú dodržané podmienlql stavebný úrad musí vydať

sĺavebnĺź povolenie' alebo dodatočné povoIenie Stavby.

10.Na záver namietam, Že som účastníčkou konania známou a napľiek tomu v mojom prípade sa

doručuje predmetné oznámenie foľmou verejnej vyhlášky na uradnej tabuli. ktorá nie je bežne

dostupná tak ako uvádza zákon
Siavebný rirad sa zaoberaljej námietkou pričom zistil nasledovne: Jej námietke nebolo možné

vyhovieť z dôvodu, že c]oiučovanie verójnou vyhláškou je špeciJickou formou doručovania.

horej podstata spoč[va ll tom, že spróvn1l orgán dćivcl možnosť bud' ĺłrčiým asobóm, alebĺl

,rpr-rd neuľčitému olłuhu osôb získat'vedomosť o uľčitom úkone daného spróvneho orgánu,

ui4 ma akbo môže mat'vplyv na pľáva, povinnosti či pľóvom chránené záujmy ýchto osôb.

Využitie iných foriem c]oľtičovanđ by v taĘchto pľípadoch bolo nemožné alebo techniclry

náľočné, či ekonomiclry nókladné. V spľávnom konaní doručovanie veľejnou vyhlóškou je

opodstatnené' a zároveň povolené, len v ýchto troch prípadoch. Po prvé, ak účastníci konania

nie sú spľávnemu oľgántł známi. Dľtlhý pľípclcl ,-ytlžitia veľejnej vyhlášfu pri doručovaní je

povolený vtedy, alĺ pobyt účastníkcl nie je spľávnemu oľgánu známy. olłem pľedchádzajúcich
-dvoch 

prípadoch, d-oľučovanie verejnou vyhiáškou prichádza do úvahy aj vtedy, ak takvýslovne

tlrčtlje osobitný predpis. osobiĺným pľeclpisom je v danom prípade stavebný zákon' Z

formulócie urtárőruri s 6l octs. 4 stavebného zókoncl vyplýva, že ide o taxatívne vymedzenie
"pľípadoł, 

kedy spľóvi1, orgćln vykonćl cloľl'lčovanie verejnou vyhláśkou. Ide o prípady

tlmie'sĺnenia mioiei stavby aĺebo v odôvoclnených prípĺldoch aj zvlášt'rozsiahlej stavby. stavby

s vel'kým počtom ličastníkov konania, aka aj územnéhc konclniĺl o vytłžití iłzemia' o stavebnej

lłzáveľe a o ocłlľannołn pásme. clk scl ýkcl rozsiahleho ťłzenlia, ako aj v pľípade, ak účąstníci

kĺlnąnitl aĺebĺl ich pobyĺ nie sti sĺcn,ebnémtl ĺiľaĺlĺł znćimi. Stcłvebný zťikon explicitne neuvćłdza čĺł

treba povclžovclĺ' zcl poiem zvlťišt' rozsiahlcl stcwbcl, či vel'ký počet tičastníkov konania a pretcl je

ptlsúienie leiĺo oĺciztq,nrl titcĺhe sĺuvebnéhĺ; tił'cĺctl' ,Ąi ncłpľiek tĺmli, źe 31;1yęhný úrad je ĺen,
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ktorý určtĺje spôsob ĺĺĺlrrćovclnicl, nclto clby zvoliĺ sposob ĺJoručovanicl v konaní formou verejnei

,yniasĺ<y mĺłs'ia byť zúkonné preĺlpoklĺlcĺy nct cloručovanie verejnotl vyhlúśkozł zákonodarcom

itanoreré v $ ó1 ods' 4 'gtavebného zákona naplnené. V'znlysle nálezu Ustclvného súdu sp. zn' IL

Ús ogĺzol l z l8' októbra 20I2 u ncl jeho clľgtlmentactu týkaiticu sa doručovcłnią rozhodntłtí v

stqvebnom konąní.formou verejnej vyhtáštry' cit'; ,,V stivtslosti s uvedeným űstavný súd

podoýka, že aj nclpriek ĺomtl, že ustanovenie $ 6l ods' 1v spojení s $ ó9 ods l a 2 stąvebného
'zákoną 

v znení tičinnom v rozhoĺłnom obĺJobí vytvára "priestor" na to, aby stavebné povolenie

bolo dorĺlčované vere.jnoĺl l,yhlćlškotł, ak iĺJe o vel'ĺql počet "účastníkov stavebného konania",

pľičom rozhodntłtie o tom, že v konkrétnom prípade ide skutočne o "veľĘ počet učastníkov

stavebnłźho konun'i'a", a teĺlu že scl stclvebn,é povoĺenie bude ĺJoručovat' verejnou vyhĺóškou, je

vecou tivclhy správneho orgćĺnu, ani v tomto Smere nemôže byť táto voľná ĺłvąhu svojvoľná,

resp. neodôvoänená a nepodložená.'' Donćovanie formotl verejnei vyhĺášlql sa vykonó tak, že

píiomnost' scĺ vyvesí po clobtł t 5 ĺ]ní ncl úruĺ1ne.i tubĺłli spruvneho oľgćiruł, ktorý písomnosĺ' vydaĺ.
'olcrem 

ĺoho, sprćlvny orgcin zverejní ttiĺo písomnost' clj iným sposobom, miestne obvyklým.

Pamťĺstym ĺĺńom vyvesen'ícl pí'ĺomnosĺi na uradnej tabuli spróvneho orgćĺnu sa považuie

písom.nost'zcl ĺlortłčenti, a to bez ohl'aĺJtĺ na ĺo, či sa uĺJresćłĺ o ĺeito písomnosti domedeĺ alebo
'nte' 

Tťłro písomnost' ĺloručovaná .fbrmou verejnej vyhlášĺcy Sa tąk stciva dokladom

potvrdzttjĺlcĺm, že bolą cldresátovi doručenťĺ zĺikonným spô.ĺobom, hoľti spľávny orgdn následne
-pripojí 

ĺr sptsu ýkaiúceho sa daného spravneho konunia, vrútane vyznačenia dňa, keđy boĺa
'píiomnost'-vyvesenći 

na úradnej tąbuli cl dńa, kedy boĺa zvesená z úradnej tabuli a akymi inými,

miestne obvyklými spôsobmi bola p[somnost' merejnenći.
Úrcĺdnćł tabLĺĺ;q są nuchácJza preĺl vstĺtpom ĺlo budovy obecného tirądu v Stclškove na ľavej

strąne budovy.

Veľky počeÍ ł|lčastnĺkov konania bol trčený na základe lustrácie stavebného tiradu na verejne

dostupnom portáli www'zbqis.sk ( LV č.6072, I179,2920, 2519, 3256' 1537' 1286' 402l.

]740' 6243, 3748, 4607, 3748. 6235, 7091, ő199, 3719. 6]89' 6172)

1 1'Na základe vyššie uvedených skutočnosti podávam tieto námietky k nepovolenej časti stavby

a nesúhlasím s povoľovaním predmetnej čaśti stavby. Żiadam stavebný úľad , aby vydal

rozhodnutie o odstránení tejto stavby
Stavebný urad sa zaoberal jej námietkou pričom zistil nasledovne: Jej námietke nebolo moŽné

vyhovieł z dôvodu že stavebný úľad nenašiel dôvody na nclricĺdenie odstránenia predmetnej

čLsfi sĺavby' Sĺavbrl je povoĺenú stavebným povolením pocĺ č'. łýst'S20l9/8/R29 zo dňcl

15.0]'2019. ktoré rráotůdto právoplatno'í'aio 0].01.20i9' je vsiłlade splatným Úp obrc
Staškov schváleného VZN č.2/20]8 o zćłvaznej časti Obce Staškov, obecným zastupiteľstvom

vStaškove dňa 17'12.2018 adodątkll č.], nie je vrozpore sveľejnými záujmami atahiež aj

predmetná Zmena časti stavby je v slilade s platným ÚP obu Staškov schvóleného VZN
'č.2/2018 

ozóvaznej časti obce Staškov, obecným zűstLlpiteľStvom v-Staškove dňa 17.12.2018

a dodatku č.1, nie je v- ľozpoľ€ s veľejnými zćnýmami.

V konaní obyvatelia obce Staškov Vojteček Patrik , ľočník ' Staškov č. Vojteček

Jaroslav, ľočník - -,, Staškov č. ĺ, Chĺomĺk Vladimíľ, ročník í, Staškov č. Chľomíková

Jozefa, ročník Staškov ě. Maslíková Anna, ľočník , Staškov č. - Maslrková

Teréz\a, ročník !, Staškov č. . Prachniarová (veta, rocník , Staškov č. ' . N{aslík

Matej, ročník }. Staškov ě,'- '', Maslíková Máľia' ročník , StaŠkov č Čulák Miľosiav,

ľočník , Staško." č. , Čulákcvá Jana, ĺcčník - -. Staškov č. ' Strkáňová Alena. ročník

Staškov č. , Belková Ľudmita. ĺočník . Staškov č. ' Letková Jana, ročník l - :

Staškov č. Vojteček Jaľoslav ' ľočník ', Staškov č' Vojtečeková Emília' ročník )

Staškov č' cuiet Peter, ročník StaŠkov č.: . Gulćíková Anna, ročník ' Stašk'jÝ č'

N{aslík Mrlan. roćník . Staśko.i ć' Heg,viová Emília. ročnĺk ' Staśkor' č.
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Štrkáň Pavol, ročník Staškov ě v rámci správneho konania podali námietky proti

stavebnému konaniu o dodatočnom povolení dňa 28'09'2021 avšak stavebný úrad rozhodnutím

pod č' Výst-S2021 1377lŻ347 zo ďńa31'12.ŻaŻI. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14'06'z0ŻŻ,

iltorym nepriznal postavenia ťičastníkov konania vo veci konania podľa $88a ods'1 stavebného

zákona , ktorým rozhoduje o dodatočnom povolení uŹ zrea|izovaĺých stavebných prác

o nepovolenej stavbe : ,.Výrobno - skladová halľ' So 01 Skladová hala na pozemku č'' CKN

2163/47,2163/18,2163/1g, 2163/50, 2163/52,2463/6I,2124/],2161/2,2164/3 vk.ú' Stclškov

stavebníka : K2\,ĺTAKT- SK s'r.o, Stclškov č.]03 stavebný úrcld sa uvedenými námietkam nebude

zaoberat'vzhľadom ktomu, že stclvebný tiľadvycĺal rozhodntúie pod č. Výst'S2021/377/2347 zo dňa

3].l2'2021 , ktorým neprizncĺl posĺcuenicl ýmto tičastníkov konanią vo veci konania podl'a s88a

ods.] stavebného zákoia , ktorým rozhocltje o clodatočnom povolení už zreal.izovaných stavebných

prác o nepovolenej stavbe .' ,,Výrobno sĺĺladová haĺa'' SO 0I Sktadová hala na pozemku č' CKN

2163/47, 2163/18' 21ő3/19, 21ő3,/50. 2163/52, 21ő3i6I, 2121/t, 2161/2, 2464/3 v k.ti' Staškov

stavebníka. KONTAKI- sK s.ľ'o' Stctškov č.t033' Dřlcl ]4.06'2022 nadobudlo právopĺatno'st'

rozhodntłĺie ()kresného úradtl Żilinc, oclboru bytovej potĺtircrą' pod č' OU-ZA-OVBP2-2022/024166-

002 zo ĺ1ňa 02'06'2022, ktorým boĺo ponrcĺenie ľozĺlodrultie obec Staškov pod č' Výst-

S202l/377/2317 zo clňa 3l'l2'202l

Na stavebný úľad dňa 28'09'202l boli doručené námietky pľoti stavebnému konaniu o dodatoěnom

povolení ěj Výst_S2OŻIl377lF.1607 od obyvateľov obce Staškov ako dotknutých občanov _

úěastníkov konania obce Staškov, ktorý Źiaďajío priznanie postavenia úěastníkov konania'

Stavebný úrad posúdíI , Źe týmto ľy)ictym osobám postavenie úěastníka konania neprislúcha'

nakoľko predmetnou stavbou stavebný úľad nezistil ako sú ich vlastnícke alebo iné práva k

susedným pozemkom a stavbám na nich stavebným povolením priamo dotknuté /$ 59 ods'1 písm'

u) staveun!ho zákonal ako aj stavebný ĺrľad nezlstil právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú

vlastnícke alebo iné práva k pozemku ál.bo stavbe a ktoných práva, právom chľánené zźtujmy alebo

povinnosti môžu bý' rozhodnutím priamo dotknuté'

Dňa 01 10.ŻO2I Starosta obce Staškov poveľil zamestnanca obce _ pracovníčku stavebného úľadu

vzmysle $13 ods.5 zźů<ona č.369/199_0 Zb. oobecnom zriadení vplatnom znęni vybavovaním

ug.^áy v žmysle zákona ě.5011976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný

zákon) v platnom zĺeĺína úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vo veci konania

podľa $88 a $88a stavebného zákona nepovolenej zmeny stavby : Výrobno'sklądová hala" So 0]

,i,rrtir- sĺĺtartovći halcl" na pozemku paľc'č': CKN č' 2463/47, 2463/48' 2463/49' 24ő3/50'

2463/52,2463/61,2464/],24őJ/2,24ő4/j katastrálne územie Staškov stavebníka: KONTAKľ-sK
s.r.o, Staškov č. ]033, vrátane vydávania potrebných rozhodnutí.

Náslędne stavebný úrad dňa 01'i0.2021 oznámil začatíe správneho kon1ry1 vo veci nepriznania

postavenia účastníka konania ao upustení od ústneho konania pod č. Výst-S202t1377lFt1892 a

vyzyval'aby v záujme ochĺany .uoji.h pĺáv a pľávom chĺanených záujmov najneskôĺ v lehote do 7

praóovqich_dní ojo đňa doručenia im tohto đznámenia pĺed vydaním.ľozhodnutia uplatnili svoje

prĺvo rrý;uariľ sa k dôvodom, pľe ktoľé im nemá by' priznané postavenie účastníka v neskončenom

konaní, v ktorom rozhoduje o dodatočnom povolení uŽ zrealizovaných stavebných pľác o

nepovolenej Zmene stavby " Výrobno- sklądovci hala" So 0] výrobno- sklądová hala" na pozemku

parc.č.: CKN č' 24fi/1Ź, 2463/48, 2163i49, 2463/50, 2463/52, 2463/61, 2-4!!!1,.:164ĺ'2^,.2.464i3

katastľálne územie Staškol; stavebníka : KolÝTAKľ -sK s.r.o, Sĺaškov č' ]033, ICo :36413569

resp. k dôvodom. pre ktoĺé majú b,,t' l,'yLűčenj z rchto konania. Oznámenie boio doľučené đňa

08.10.202i. ii.10'202I. 15'Ia.202i. 25-'La.2021.26.10.202I. Ż'7.I0.2O21. v uľčenej lehote bolo

vyuŽité právo na vyiadrenie sa k .lÔvodom pre ktoľć im nemá byť priznané postavenie účastníka v

neskonćenom konaní a záĺoveň konanie o dodatočnom povolení Zmeny stavby prerušii

rozhodnutím pod č. Výst-S2OŻ',,l317ĺR|89] zo dńa 0i'1ti.2021 podia .S29 ods.i sprá'ĺneho pcĺladk'-l
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do doby právoplatného ukoněenia konania o predbeŽnej otázke - do doby právoplatného ukončenia

konania o nepriznaní postavenia účastníka konania'

Dňa 18'10'2021 bolo na stavebný úrad doruěené vyjadľenie koznámeniu ozaćatí správneho

konania vo veci nepriznania postavenia učastníka konania od JUDr' Jana Hanuláková ,DiS -
advokátka so sídlom Raková ć.]OŻ, advokátska kancęlária Matičné námestie ć,.I4Ż7, Čadca

v zmysle nlnnrtlggęnstva Zo dňa 11.l)'Ż0Żl ( Pľachniaľová lveta, Staškov č. Maslík Matej.

Staškov ć',u,,Maslíková Máľia. Staškov č' , - , Gulčík Peter, Staškov č , Hegyiová Emília.

Staškov č' _' Štrkaĺ Pavol, Staškov č. ,, Gulčíková Anna, Staškov č. - '-.l'
Dřta Ż9.LO.20Ż;1 bolo na stavebný úrad doručené vyjadrenie koznámeniu ozačati správneho

konania vo veci nepriznania postavenia účastníka konania ođ JUDľ. Jana Hanuláková 'DiS 
_

advokátka so sídlom Raková ć,.70Ż, advokátska kancelária Matičné námestie ć,.1427, Čadca

v zmysle plnomocenstva Zo dňa 25' |O.ŻOŻ1 ( Voiteček Patrik , Staškov č' , Vojteček Jaroslav,

Staškov č' . Chromík Vladimír, , Staškov č'_- _ ' Chĺomíkov á Jozeťa, Staškov č' Maslíková

Anna, Staškov č. , Čulák Miroslav, Staškov č' Vojteček Jaľoslav , Staškov č. Mg.'

Vojtečeková Emília, Staškov č. ., Maslík Milan, Staškov č' , Štľkáňová Alena, Staškov č'

- Čuláková Jana, Staškov č' ' ^, '

V uľěenej lehote dňa i8' lO.2OŻ1 uŻ9'|O.ŻOŻ1 vylučované osoby JUDr' Jana Hanuláková .DiS

advokátka so sídlom Raková é'702, advokátska kancelária Matiěné námestie ć,.|427, Čadca

vzmysle plnomocenstva zo dňa 11'10'202l ( Prachniaľová Iveta, Staškov ě' , Maslík Matej'

Staškov ě' Maslíková Mária, Staškov č,. -', Gulčík Peter, Staškov č i, Hegyiová Emília,

Staškov ć' - ^-, Štrkan Pavol, Staškov č' -;, Gulčíková AIna, Staškov ě' ' JUDr' Jana

Hanuláková ,DiS _ advokátka so sídlom Raková ć,'7OŻ, advokátska kanceláľia Matičné námestie

č,'74Ż7, Čadca vzmysle plnomocenstva zo dňa 25.10.2021 ( Vojteček Patrik, Staškov č. --
Vojteěek Jaľoslav, Staškov ě. Chľomík Vladimír, , Staškov č Chľomíková Jozefa,

Staškov e. . Maslíková Anna. Staškov č. . Čulák Miroslav, Staškov č. Vojteček

Jaľoslav , Staškov č' Iv{gľ. Vojtečeková Ernília, Staškov č. , Maslík Milan, Staškov č.

Štrkáňová Alena, Staškov č. i, Čuláková Jana, Staškov č. :aslali písomné vyjadrenie.

Následne stavebný úľad dňa 09.11.2021 pod č. VýsrS20ŻIl377lŻŻŻ8 oboznámil účastníkov

konania a zúčastnené osoby s podkladmi rozhodnutia pľed jeho vydaním a vyzval ich na

vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v spľávnom konaní v zmysle $ 33 ods. 2 zőkona č. 7111967

Zl' o spľávnorľkonaní (správny poľiađok) v znení neskoľŠích predpisov v lehote do 5 dní odo dňa

doručenia listu. oboznámenie bolo doľučené dňa 22.t I .202t,25 .I L .202I'

V uľčenej lehote dřĺa26.II.2a2]r vyĺučované osoby JUDľ. Jana Hanuláková .DiS'.- advokátka so

sídlom Raková č,.]02, advokátska kancelária Matičné námestie ě'1427, Čadca v zmysle

p1nomocenstva Zo dňa 11.10.202i ( Prachniaĺová lveta, Staškov č. . Maslík Matej. Staškov

č. . Maslíková Máľia, Staškov č. . Gulčík Peteĺ' Staškov č , Hegyiová Emília, Staškov č.

, Štrkáň Pavol, Staškov č. . Gulčíková Anna, Staškov č. , Voiteček Patĺik , Staškov č.

, Vojteček Jaľoslav' Staškov č. Chĺomík Vladimír, , Staškov č. - _, Chromíková Jozefa-

Staškov ě. , Maslíková Anna, StaŠkov ě' Čulák Miroslav, Staškov č. . Vojteček

Jaroslav ' Staškov ě. -' ., Mgĺ. Vojteceková Emília, Staškov č. l, Maslík ivtilan. Staškov č.

Štrkáňová Aĺena. Staśkov č. '. Čuiáková Jana. Staškov č. ) zaslali písomné vyjadrenie.

Na zák1ade týchto skutočností stavebný úĺad vy,Jal ĺozhodnutie pod č' Výst_S202|l31''łlŻ34] zo dŤ'a

3|'1Ż.2021 , ktorým nepriznal postavenia účastníkov konania vo veci konania podľa $88a ods.1

stavebného zákona, ktoiym ľozhoduję o dĺ;datočnom povolení uż zĺea|izovaných stavebnýcłr pĺác

o nepovolenej stavbe : ..Výrobno - skia,jová hala So 0 i Skiadová hala na pozeniku č. Ĺ'í'}i
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2163/47,2463/ł8,2163/19,2163i50,21ő3/52' 2463/6l,2121/I,2161/2,2461/3 vk.ú. Staškov

stavebníka : K)NTAKI-.sK s.r'o, Staško,- č.l033'

Proti tomuto ľozhodnutiu podali vylúčené osoby Pľachniarová Iveta' Staškov ě' ' Maslĺk Matej,

Staškov č. , Maslíkova Mĺriu, Staškov i. julčík Peter, Staškov č , Hegyiová E'mília'

ffik;;;. ',_ś'.tĺĺ Pavol. Staškov č Gulčíková Anna, Staškov č. . Vojteček Patľik ,

Staškov č. Vojteček Jaľoslav, Staškov ě. ' Chľomík Vladimír, ' Staškov č' ' Chľomíková

Jozefa, Staškov c. , Maslíková Anna, Staškov č. . Čulák Miroslav' Staškov č' )

Vo;teĺeľ Jaľoslav , Staškov č' 884, Mgr Voitečeková Emília, Staškov č' 884, Maslík Milan'

Staškov č. _l, Stľkáňová Alena, Staškoře . _ - -, Čuláková Jana, Staškov č' v zastúpení JUDľ'

Jana Hanuláková ,DiS - advokátka so sídlom Raková č,'7OŻ' advokátska kanceláľia Matičné

námestie č,'I4Ż7, Čadca v zákonnej lehote odvolanie'

Dňa 14'06 .ŻOzŻ nadobudlo pľávoplatnost' rozhodnutie okĺesného úradu Ż1|\na odboľu bytovej

politiky pod č. ou-ZA-ovgpz-zozzll24466-0)Ż zo ďřtr- 0Ż.06.Ż0ŻŻ, ktorým bolo potvrdenie

.o'hodnuiie obec Staškov pod č' Výst-S202 |1377lŻ347 zo dťla3lt '|Ż'20Ż| '

Dňa 08.07 .2OzŻ, D.O7 'ŻOŻŻ bol podaný podnet od' Čulákovej Janky' Staškov č' a dňa

a8'O7'ŻÜ2Żod Hegyiová Emília, Siaskov e' vo veci stavebných pľác ( ręa]tizź-r.ia strechy) na

stavbe Výrobno- Jĺiĺrarra halcl" So 0l výrobno- skladová haĺcl na pozemku parc'i': CKN č'

2463/47, 2463/48, 2163/4g, 21ő3/50, 2163i52, 24ő3/6l, 2464/l, 2464/2' 2164/3 katastrálne územie:

Staškov stavebníka : K7NTAKT _sK s.r'o, Stclškov č' 1033 ako aj nerešpektovania ľozhodnutia

o predbeŽnom opatrení- zastavenie stavebných prác na stavbe.

Na základę týchto skutočnosti stavebný úrad oznámil výkon Šso pod č' VýstS202Żl.|8/R1144 zo

dňa 18.07.2 OŻ2 nadeň 03.08.2 02Ż aziĺoveřl,poveril pracovníčku obce Staškov pre výkon SSD pod

č. Výst-S2O2Żl18'P.1I44 zo đřła 18'07 '20ŻŻ'

Ztroveřlstavebný úrad konanie podľa $88a ođs.1 stavebného zákona prerušil rozhodnutím pod č'

Yýst-SŻ0ŻŻ/18/R1093 zo dňa I8.Ü.žO2Ż v zmysle $29 ods.1 správneho poľiadku do doby

vykonania a zistenia štátneho stavebného dohľadu. RozĹodnutie bolo vyvesené na úradnej tabuli

aĹo aj na webovej stránke obce od 03 .08.2022 đo 18.08.Ż0Ż2'

Vzhľadom na o.ganizačné zlyhanie amateľiálovo technické zabezpečenie nebolo stavebníkovi

doručené oznámeirie pod č. Výst-S2022/18,rR.1 |44 zo dňa 18'07.Ż022' Pľeto opätovne stavebný

űrad oznámi1 "ýk;; 
šśb p"ďč. Výst-S2022lI8/R1255 zo dňa 08.08.2022 na deň 24'a8'Ż022

azároveňpoveril pracovníčku obce ś.uško., pĺe výkon Šso pod č. Výst-S20Ż2lI8iR1256 zo dňa

08.08'Ż02ż. oznámenie bolo doľučené dňa 17' 08'2022'

ŠSo zistil . że boli začaté stavebné práce a to zľealizovanie srrešných yrstiev z mineľálnej vlľty pľe

ploché strechy ccą 30a mm' fólia fuĺľafot hr.2.a0 ffim. geotextília, paľozóbľana, trapézový plech'

oplechovanie atilq,, dažd'ové zvoĺ1y -4l<s zo SV stľany, riilr" stavby cca 10,70 m' o zisteniach ŠSD

bolspísaný zźĺznam.

Na zfülade zisteného stavu ŠSD vydal výzvu pod č. Výst-S2022/18/R1 464 zo dňa 05'09'2022

podl'a s 102 ods. 5 písm. a) stavebnéio zákona na okamžité zastavenie prác na stavbe s okamžitou

platnost'ou aŽ do áoby uĹorrčenia a rozhodnutia v danej veci nie sú povolené Žiadne stavebné

činnosti. Výzva doruĆená dňa i2.LÜ'Ż02Ż'
V zmysle $24 ods.2 spĺávneho poriadku Ak nebol adresćlt písomnosti, ktoľćl są mci doručit'

7{9 l.lĺcls{nýc,h rlik' zustihruĺĺý' hoci sĺi l, miesĺe ĺĺonĺčenicl :cĺržiclvcł, ĺlortćo'lcĺĺeľ ľlo vhot{ným

'sposobĺsnl tĺpoveĺlĺłĺłlí' że písom'no.st' príĺĺe zn()vtł doručit' l' tlrčený deň a hodirul' Ak nový pokĺłs ĺ'l

cłoľl.łčenie zosĺclne bezvv'sledný, clu,-r,ćrr,r,ĺeĺ'uloźí písĺlł'llno,ĺĺ'nt.l pll'íĺe tl ctLlľeSaĺ'] O ĺoÍ'''t vhĺ)c1nýłl
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spôsobonl tĺpoveĺ\omĺ. Ak si aclre.sáĺ nevyzĺĺvihne písołnnost' počas uloženia ncl pošte, písomnost' sa

považuie zci cĺoručenú ĺĺňom vrťltenict niclortlčenej zćlsielrcya správnemu orgćĺrul. aj ked' sa adresát o

tom nedozvecleĺ. Y zmysle $34 ods. 6 spľávneho poriadku skutočnosti všeobecne známe alebo

známe správnemu orgánu z úradnej ěinnosti netreba dokazovať'

Cieľom výzvyje operatívne pôsobiť na odstránenie zistených nedostatkov pľi realizácii. uŽívaní

alebo odstraňovaní stavieb. Na činnosť orgánu ŠSD potom bezprostredne nadväzuje ěinnosť

stavebného úradu'
s*,rry stavebný dohľad, resp. orgćłn .ś.SD neľovnćl sa stavebný Ĺtrad ' pľetože ŠSD vykonávajti

poveľení zamestnanci stavebného tiracltl, Slovenskej stavebnej inšpekcie atd'' Postavenie

stavebného úrąĺJu ą teda aj správneho orgćtnu mćl'v zmysLe $ l I7 ods' ] stavebného zákona obec a

iuy ,i, organ ŠSo ako príurerý ,n*rrĺrr,rec Śso plnĺ .funkciu štdtnej inšpekcie a jeho úlohou.je

,abrrpečuriít' ochľclntl verejného zćnjmtl ncjmći z hĺ'ucliską ochrany životnĺźho prostredia,

kontrolovat' cłodržiavclnie štćltnei techńĺckej potitiĺry vo výstuvbe u zabezpečĺlvat' doĺ]ržiavclnie

poriaclktł cĺ disciplíny pri výsruvúe. Pô:;obnost; , resp' oprávnenia orgánov SSD sľ9čívyiú":?*o '
zistovcmí shltočno.sĺí-uveiených v ĺłstcĺnovenĺ ý 98 ocĺs' 2 stavebnĺźho zákona.' orgdn SSD teda

nikdy nie je oprúvnený vydćlłat' rozhocĺnuticl v zmysĺe s 16 správneho poriadl{L: CĺJ:.?o prísĺuśných

tłstanovení ,gtavebného ,ćrkrro, pretože takétĺl opróvnenie md len sĺavebný úrad ' Výkon SSD nie je

sprdvnym konaním , to znamenćł' že scl ncĺň nevżťcĺhuiti tlstunovenia tretej časti správneho portadĺan

upravujúce priebeh konanicl, ktorého výsledkom je vyclanie rozhodnuticl. Na výkon ŚsD so vzťahujťł

lLn zaĺĺIcldnŻ pravidlá spravneho konclnia uvedené v u,gtűnovení $ 3 správneho poriadku a výzva na

odstrdnenie ztstene.i ,rźrocty aĺebo n0 ZüStavenie prác ncl rozostavane'j nepovoĺenej sÍavbe mćl

charakter tzv. opatrenia v zmysĺe 9 3 ods. 7 správneho poriudku'

oľgán Šso oznámil o výsledku Šso a o ďalšom postupe stavebného úradu pod ě' Výst-

S2ó22l 1 8/R 1 5 03 zo dřn Ż6'08 .Ż022 pođźlv ateľovi podnetu.

Ń;;ĹJ"" orgán ŠSD poveľený podľa_$99 stavebného zákona oznámil stavebnému úľadu pod Výst-

sŻOŻzl|8/Rl504 zo dňa 30.Os.202ź nepovolenú Zmenu ěasti stavby : Výrobno- skladová hala"

So 01 výrobno- skladová hala _ zastrešenie ,.na paľcele CKN č. Ż463147, Ż463148, 2463149,

Ż463l5O,-2463l52,Ż463161"2464l:l.246412,246413 v k.ú Staškov Stavebníka KONTAKT -SK s.r.o.

Staškov ě. 1033, IČo 36'4l3 569 vZastúpení vzmysie plnomocenstva JUDr. Surma Ľudovít'

advokát, Pavlice č,.I83 zaúčęlom začat\akonaní v zmysle ustanovení stavebného zćlkona'

Dňa 12.09.ŻO22 stavebný úĺad podal informácie podávateľovi podnetu Culáková Janka' Staškov

č.419, Hegyiová Emĺlia. Staškov ě.5 ĺ8 pod ě. Výst_S2022lt81ĺRI465'

Vzhľadom k tomu. že stavebné práce sa ztęa|izovali na časti stavby, o ktorej sa vedie konanie pod

č. Výst-S202Il37'7lR849 zo dňa 30.04.2021 podľa $ 88 ods.1 písm. b) a $88a ods'i stavebného

zákőĺao nepovolenej časti Zmeny stavby stavebný úrad pokĺačuje v začatom konaní'

Podklad pÍe ľozhodnutie woľia všetky skutočnosti . ktoľé môžu prispieť k zisteniu

skutočného stavu veci. V zmysle $ 34 správneho poĺiadku medzi podklady sa zaĺaďujú aj dôkazy'

ktoré sú potvrdenými alebo vyvrátenymi skutočnosťami ľozhodnými pre posúdenie a rozhodnutie

veci. DôLazy , ktoľé boli pouzité sú listiny a ohliadka (štátny stavebný dozoľ). V zmysle $22

správneho poriadku bola vyhotovená zápisnica, Z ktorej je zľejmé kto , kde a kedy ohliađku

.rykonal, predmet obhliadký ako a.1. kto;é osoby Sa na nej zúčastnili' aké návľhy a opatľenia sa

prijuti. Sůčasne bola vyhoio.rená fôtodokumentácia, ktorá je súčasťou spisu a ktoľá ako dôkaz

potvľdzuje zisteĺly daný stav'

Podľa $ 43 ods' 1 stavebného zákona Sĺcnbct je ';|ĺwebnći konšĺľtikcicł posĺclvenó s'ĺcwebnýłmi

práctlm"i zo star-ebných výrobkov, ktorci 'le pe\)ne spĺjenĺi SU ZenlULł ttlebĺ'l ktoľej o'6i6|gi'|-ie ','yźcdĺljł

ťłpľcĺ,-u potĺkĺcldu' Pevnýłłt spoj ełlíłl s():entO]t '\Li i'l):lt;?li:
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u) s p o.j e ni e pev ným z á kla do m,

b)upivnenie 'sĺrojnými stičiclstkcln'ti alebo zvűrom o pevný zakĺad v zemi cilebo o inił stavbtl.

c)ukotvenie pilótami alebo lanami 'ĺ kotvol'ł v zemi alebo na inel stal'be,

d)pripojenie na siete a zaľiadenicl technického vybaventcl tizemia'

e)umiestnenie poĺl zemou.

Podľa $ 54 stavebného zákonaStclvby, ich złneny a udržiavącie prćlce nĺĺ nich sa môžu uskutočňovat'

iba podl'a sĺavebného povolenia aĺebo na základe ohlásenia sĺavebnémtt tircldu.

Podl'a $ 55 ods. 1 stavebného zákona ,,sÍavebné povolenie sa vyžacĘe, pokial' tento zákon a

vykonávacie pľedpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú tnak, pľi stavbách každého

ĺJrtlhl., bez zľetel'a nu ich stavebnotecłlnické vyhotovenie, tičeĺ a čas trvania,' stavebné povolenie sa

vyžadĺłje aj pri Zmene stavieb, ncljnlci pri prístctvbe, nadstcĺvbe a pri stavebných tipravách."

Podľa $ 88a ods. l stavebného zakona ,,ak stavebný úrad zistí, Że stavba bola postavená bez

stavebného povolenia alebo v rozpore s nĺm, zaěne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka

stavby' aby v určenej lehote predloŽil doklady o tom. Že dodatočné povolenie nie je v ľozpore s

Veľejnými záujmami chľánenými týmto zákonom, najmä ěi s ciel'mi a zamermi územného

plánovania, a osobitnými predpismi'''

Podl'a $ 88a ods' 7 stavebného zákona ,,na konanie o dodatoěnom povolení stavby sa primerane

vzt'ahujú ustanovenia $ 58 aŽ 66 stavebného zákona.

Skutočnosť, Že predmetná stavba bola zmenená bez prísluŠného povolenia bola v konaní

nepochybne pteukźĺzaná a taktiež bolo hodnovemým spôsobom preukázané kto je stavebníkom.

okruh úěastníkov konania bol stanovený v súlade s ust.$59 a $97 stavebného zźlkona

v zmysle ktorého sri účastníkmi stavebného konania stavebník, vlastníci susedných pozemkov

a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom stavbám môŽu bý' stavebným povolením

priamo dotknuté' ďalŠie osoby, ktoľým toto postavenie vyplýa z osobitných pľedpisov, pľojektant

v časti, ktory sa týka projektu stavby.

Následne stavebný úľad oboznámil účastníkov konania podľa s33 ods.2 správneho

poriadku s podklađmi rozhodnutia pĺed jeho vydaním avýma na vyjadĺenie sa k podkladom

iozhodnutia v spľávnom konaní pod č. Výst-S2022/18/Ri505 zo dňa 14.09.Ż022 a určil lehotu aby

sa vyjadrili kpodkladom rozhodnutia do 5 dní odo dňa doručęnia výzvy. Vurčenej lehote bolo

poaane zo strany účastníka konania Čuláková Janka v zastĘení JUDr.Haĺruiáková Jana, Dis -

advokátka so sídlom Raková č.]02 - advokátska kancelári.la Matičné námestie č.I42], Čadca

adľesa doĺučovania vyjadľenie k podkladom ľozhodnutia. Yýzva bola vyvesená na úradnej tabuli

ako aj na webovej stľánke obce od ŻI.O9.202Ż do 06.10.2022 Doručená dňa Ll.1'0.20Ż2-

I7.10.Ż022.

Vyjadrenie sa k oboznámeniu s poclkladmi ľozhodnutia pĺed jeho vydaním od Čulaková

Janka v zastĘení JUDr. Hanulfüová Jana, Dis -advokátka so sídlom Raková č,.70Ż - advokátska

kancelária Matičné námestie č,.L42'7, Čadca adresa doručovania spočívajúce : i napľiek tomu , že

stavebník mal vydané pređbeŽné opatľenie. ktoľým bolo nariadené okamžité zastavenie

akýchkol'vek pĺác. stavebník Začal Stavebné práce na zĺealizovanie strechy. T.č. prebieha síce

konanie podľa $88 ods'1 písm' b) a $88a ods.l stavebného zákona onepovoĺenej časti Zmene

stavby. uusuk stavebník nemá rozhodnutie o dodatočnom povolęní časti Zmeny stavby' S poukazom

na vyŠśre uvedene sa đomnievam, Źe siavebník svojĺm konanínr sa đopustil priesťupku na úseku

stavębníctva a navyše marenia výkon'.r úĺacného rozhodnutia. keďŽe pľedbeŽné opatľenie nebtllĺ;
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Zľušené tj mal by niest' dôsledky svojho konania (uloŽenie sankcií resp. pokuty' ktorej výšku
ponecháva m na zv źĺŹení riradu)'

Stavebný úrad' vydaĺ rozhodnlltie o predbeźnom opcĺtrení pod č. Výst-S27lq/8/Rl]78 zo dňa

20.08.20l9 , ktolým nariaĺIiĺ stal,ebníkovi s okamźiĺouplaťnost'otl zustavit'všetĺcy stavebné pľáce nct

stcĺvbe do termínu l,ycĺanitl rozhoclru,łtiu o cłoĺĺatočnom povoĺení predmetnej zmeny stavby. okľesný

tirad Żiliną ocJbor výsĺavby abytovej poĺiĺitq,, oddelenie štátnej sĺavebnej správy dňa 27'l].20]9
pocl č. 7U-ZA-)VBP2-2019/013670-002 ktoré nąĺlobĺldlo pľávopĺatnost' dňa 28.11.2019

rozhoclnuľie obce Stclškov pod č. N'ýsĺ'S20]9,/8iRl l78 zo dňq 20'08'20l9 zrtłšil'

Stavebný úrad posúdil Žiadosť predovšetkým z hl'adiska starostlivosti o Životné prostredie a

vp1yvu umiestnenej stavby a jej dôstedkov v uzemi a podľa 8 62 stavebného zákona v stavebnom

konaní preskúmal najmä,
- či clokumenĺćłciu 

'pĺňa 
požicĺtĺal,rcr\ ýkuitice scl veľe.jných záujmov' preĺlovšetĘm ochrany

životného prosĺredia, ochrĺlny zclruvicl. cl źivĺlÍcl I'trclí' u či zodpovedá všeobecným technicĘłn

požiadal,kánl ncĺ výstclvbtl u'ĺtanovenýnl stavehným zákonołn a osobitnými predpi,ĺmt, naimci podl'a
'vyhtúšky č' 532i2002 Z.z. kĺoroĺĺ Sc: ll.s|clnovujĺi poclrobnosti o všeobecných technicĘcľl

požiacĺavkćĺch na výstclvbu cł o l,šeobecných technicĘch požiaduvkĺich ncl stavby tłžívané osobctmi

.g obmedzenou schopnost'ou pohybu a oľientácie
- a skúmąĺ či doĺlatočné povoĺenie zmeny čcł,sti stavby nebude v rozpore s vere'jnými zaujmami

Stavebný úrad v konaní o dodatoinom povolení zmeny stavby preskúmal v súčinnosti s

dotknutými oľgánmi pľedloženú Žiadosť z hľadísk uvedených v $ 62 a $ 88a stavebného zákona,

pričom zistil, že nepovolená stavba nie je V rozpore s verejnými záujmami chranenými stavebným

iáko.ro-, najmä s cieľmi azámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.

Dokumentácia stavby 'pĺĺa záklradné poŽiađavky na stavby podľa $43d a $47, stavebného

zákona a pľíslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Projektová dokumentácia

bola spracovaná opľávneným projektantom avyhovuje všeobecným technickým poŽiadavkám na

uskutđčňovanie stávieb stanovené $48-53 zźk. ć.5011916 Zb. a príslušné slovenské technické

norTny' príloha k vyhl. č,.532l2OO2 Z.z.. vśeobecné technické požiadavky zabezpećujúce užívanie na

stavby llžívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientócie.
Projektovú dokumentáciu vypracoval :

łľchitektriľ a : Ing' Aľch. Genčansrcs,u Dušan , autoľizovaný aľchiĺeh, 0ő58AA, Poprad - Okrtlžnćl

č.787/ 18

Statika: Ing' Natšin VTadimĺr, autoľizovaný stavebný inžinier, 5879*13, statikn stavieb

Požiarna ochĺana : Ing' olešňan Martin, špecialista Po, 50/2016, dodatokč.], dodatok č.2, dodąlok

Ĺ'' J

PD elektroinštalácie : Halfaľ Pątľik, pľojehant elektriclqch zaľiadení 008-IZA/20aő EZ P A E-2

PD plynoinštalácię. vykuľovanie' zdĺavotechnika: Ing. Machovčák Peteľ, autoľizavaný stavebný

inžińier, 4969',SP*14. technické' technologické a eneľgetické vybavenie stavieb

PD vzduchotechnika : Ing. Bažíkovćl Zuzana, autorizovaný stavebný inžinier, 5556'114, technické,

technologické a energeti ckź rylbavenie sĺavieb

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili tieto orgány a otganizźĺcie: okresný úrad Čądca odbor

sĺaľostlivosĺi o životné pľosĺreĺlie - lłyjadľenie k dodatočnému povoleniu stavby orgánu ochran1'

pľíľody ah^aĺiny pocĺ č. OU-CA-)SZP-2021/0065t5-002 zo clňa 31.05'202l. okľesný ĺłrad Cadcu
-odbor 

starosĺłivĺlsĺi o živoĺné pĺ'asĺrcclie vyia.lľenic : hľadiskĺl odpcldcl,,,éhĺ: łlĺ:spndór'stva pod č'

)U-CA-}SZP-2021/0063ó9-002 zĺl clňa 2ő.05.2021' olĺresný tirad Cadca odbor staľostĺiyosli

o životné prostł.ecĺie - l,yiĺtcĺł'enie oĺ'gĺinti ochľcln}'ol,zĺlllšicl pocl č. )U-CA-ąSZP-202]i0ln72ó-002
zo dńcĺ a6 09 202t' Okresný lirtlcĺ Ćcltĺccl odbor starostlil,osti o životné prostretlie - vyjĺlcirenie

oľgćlntl ŚL'S poelľcł 928 l,oclnéhl'l zťikonĺl poĺ1 ć' OU-CA-OSZP-202]i{)06ł1'ł-a()2 zĺi dŕla {)3'łr 2{):!

28



Regionćłĺny tiľcltl vere.jného zcĺrctvotnícfvcl v Čaĺĺci - zćivazne stcłnovisko pod č' RH-20I9/0]436-2

zo clřla 28'08'2019, okresné riclditeI'sno hclsičského azáchrcmného zboru v Čadci -stąnovisko n'cl

tičely stavebnéhĺl konaniu pod č' ORHZ-CAZ'2020/00031I-002 zo dňa 05.08.2020, vyjadrenie

k PD - protipožiarncl bezpečnosĺ' stĺlvby poĺl č' )RHZ-C'A2-2t0t9/000394-002 zo dńa 30'08'20I9'

ő;r'"í *|rĺa"č:""ar, , ,ibo, cestnej ,lrpir,ry a pozemných komunikácií -stcĺnovisko pod č' )U-CA-

OCDPK-2l2]/0t0ő13-002 zo dňcl 06'oq'z0zl, Osveclčenie TUV SľJD Slovakia s'ľ' Bratislava pod

č.7]65027176/30/20/GT/1SV/H zo cĺňa 21..08'2020, Ochorné stąnovi.gko TUV SUD Slovakia s'r'o

Banská Bystrica poĺl č,7165027176,/30i20/GT/oS/H zo dńcl 21.08'2020, odborné stanovisko TUV

SUD Slovakia s'r.ĺl Banską Bystrica pocl č. 7lő5027438/30/201BT/OS/DOK zo dňa 07'09'2020' Ich

stanoviská neboli zamiętavé á anĺ prđtichodné a sú zahľnuté do podmienok tohto ľozhodnutia.

Územie navrhovanej stavby je riešené , ÚP Obcu Staškov cl zarądenĺź do tizemného regulatívu V2 -
plochy výroby - P'rípu'stié"funkcie. zcricĺclenicĺ pľiemyselnej výľoby, sklaĺly, manipulačné pĺochy'

plochy ĺ7oprcnného ct tecihrĺckého vybctveniĺi, izoiučnćl cl vnútroareőlová zeleň' zaricldenia

občianskeho vybclvenia 'slúžiace pre o'íoby practĺjúce l, prevćĺdzkach umiestnených na ploche V2'

Neprĺpustné flmkcie" iné ako prípĺĺstné. Doptńłjtice ttstunoveniu'' pcĺrkovanie a odstavovanie

vozidieĺ nlctjiťeĺ'ov, zamestncĺncov riešit' ncl vĺclstnom pozem.ktł,' poĺcrcćovctt'.v ekoĺogizćĺcii výrobných

procesov tak, aby negatívne vpĺyuy výroby ,, 7yrt11ĺ 'ĺunkčné pĺochy boĺi minimaĺizované''

Investičný zamq stavebnĺka ie u sutade-s platným ÚP ob"e Staškov a dodatku č'1'

Podľą$3 ods. I zákona ć'7t/I967 Zb' o sprćĺvnom koncmí ( sprćłvny poricĺdok) v znení neskorších

zmien a doplnkov správne oľgány postuptł1li l' konuní v stíĺade so zťĺkonmi a inými prdvnymi

predpismi' Sú połnné chrćíniť zćlujm'y štátu a-spoločnosti, práva a zcÍujmy fyzicbých osôb a
'práinicĘch osób a dôsledne vyžadovat'plnenie ich povinností'

Podl,a $3 ods.2 spróvneho poriadku správne orgćtny s'ťł povinné postupovať v konanĺ v úzkej

súčinnosti s účąstníkmi konanią, zíičastnenýmĺ osobami a inými osobami, ktoých sa konanie

týka u ĺJať im vždy príIežitost'. aby mohli svoje právcl a záujmy Ĺłčinne obhaiovat" najma sa

vyjadrit,k podktadi iozhodrułticl, a tlplatnit' svoje návrhy- Účastníkom konania, zúčastneným

osobćlm a iným osobónl, ktoľých scl koianie ýkcl mttsia správne orgóny poslqłtovat' pomoc ct

poučenia, aby pre neznalost'právnych predpisov neutrpeli v konanĺ ujmu'

Poĺ]l'a$J oĺls.3 správneho poriadku Sprcivne orgciny sú povinné svedomite a zodpovedne Są

zaoberat, kažĺlotl vecol!, ktorci je preclmetom kĺ'lnanicl. v1lbavit' ju včas a bez zbytočných priet'clhov

a použiť najvhodnejšie prostriedt<y, ktoľé vedti k spr'ávnemu vybaveniĺł veci' Ak to povaha veci

pľipúšťa, ma sa správny orgán vždy pokúsiť o jej imierne vybavenie' Spľávne orgány dbajú na

to, aby konanie pľebiehalo hospodiľne ĺl bez ziytočného zat'ažovania účastníkov konania a iných

osôb.

Podl,a !3 ods.4 spľcivneho poľiadktl ľazhodntłie spľávnych 'orgćłnov 
musí v1łchćldzat' zo

spoľahlivo zisteného stavu veci. Spľáł-ne orgáryľ.dbajťł o to' aby v.rozhodovaní o skutkovo

iłrraryrl, alebo podobných pr{pidoch nevznikalineodôvodnenérozdiely'

Pocll,a $j2 ods.1 spravneho poriaclktt správny orgá2 je povinný zisti.t' presne a iłplne skutočný stav

veci a za ým ičntr- si obstaľať joĺreb'né pźamoą pľe rozhocĺnLltie' Priĺom nie je viazaný len

n ćĺ,ľ hĺłl i ti č cl s ĺ n[kĺly kon an i cl.

Stavebný úĺad vkonaní pľimerane postupoval podľa ust'3 ods'I. Ż'3'4'5 spĺávneho poriadku'

pľičom pĺ-idl'a \3 ods.1 dbai na súlat1'so záLoĺrmi a inými pľá'ĺnymi pľedpismi' podľa $3 ods'2 mali

účastníci konania moŽnost' sa v konaní vyjadrit'. podľa $3 ods'3 správny orgán dbai na to. aby sa

zaobęral vecou bez zbytočných pr,"i'uh.,o a pouŽii najl'hoclne;śie prosiĺiedky' ktoré 'iedu
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k spľávnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo hospodárne bez

zbyoěného zaťaŽovanía úěastníkov konania a podľa $3 ods.4 rozhodoval podľa spoľahlivo

zisteného stavu veci ' podl'a $3 ods'5 informoval věas veľejnosť o konaní a vydal rozhodnutie

v súlade s $46 a $47 správneho poľiadku.

Po preskúmaní a vyhodnotení žiadosti stavebný úľad posúdil' že povolením navrhovanej stavby

pľi rešiektovaní podmienok zakotvených vo výrokovej ěasti tohto ľozhodnutia nebude ohrozený

Łivot, zdravie osôb ani Životné prostredie. Zárovęí posúdil, Že nedôjde k ohĺozeniu záujmov

spoločnosti ani práv a právom chránených záujmov účastníkov konania. Vyhovel preto žiadosti a

ľozhodol tak akoje to uvedené vo výľokovej ěasti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa $69 ods.2) stavebného zđkona v znení

neskoľších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu l5 dní na úľadnej tabuli obce

asúčasne zveľejnené iným spôsobom vmieste obvyklým v srilade s $26 ods.Z zákona č,.7Il1967

Zb' ospľávnom konaní vzneni neskoľších predpisov. Za ďeřl doručenia sa povaŽuje 15 deň

vyvesenia a zverejnenia.

Poučenie
Pľoti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a nasl' zákona ć' 7111967 Zb. o správnom

konaní (spľávny poriadok) v zneníneskorších predpisov, moŽno podať odvolanie do 15 dní odo dňa

doručeniá tohto ľozhodnutia. odvolanie sa podáva na obec Staškov, Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023

53 Staškov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní ľiadnych opľavných

prostriedkov.

XJ REP,

:l

^,1

,'-jh.C;
Ing.Ladislav Šimčisko

starosta obce
v zastúpení Mgr. Štrbová Miroslava

na základe poverenia zo dňa 01.10.2021 nod ě.rffii/346/R1905

t\

\J

Správny poplatok vzmysle zákona č.115/]995 Z.z. osprávnych poplatkoch vzneni neskorších

ioviet bol tlhradený v zmysle položtql 6l a poĺožlĺy 6a pĺsm' s) do pokĺadne obce Staškov

v hodnote 12a0'00 eur dňa 3a.08'2021.
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Doručuje sa:
KoNTAKT -SK s.r.o, Staškov č' 1033, IČo : 364|3569 v zastúpení v zmysle plnomocenstva JUDľ'

Surma Ľudovít, advokát, Pavlice č' 183

obec Staškov - Starosta obce
Ing. Aľch' Genianský Dušan, Poprad - okĺuŽná ć,'787l18

Čňĺ<ovĺ Janka, Staškov č. , v zastúpení JUDr. DiS. Hanuliaková Jana, advokát' RakovźL č,.7aŻ

- advokátska kancelária Matičné námestie ě.14Ż7, Cadca adresa doľučovania

ostatným účastníkom konania vlastníkom so stavebnými pozemkami CKN č,. Ż463141, Ż463148,

Ż463l49, Ż463150, Ż463l5Ż, Ż46316I, Ż4Ż4l1, Ż464lŻ, Ż46413 v k.ú Staškov susediacich pozemkov

a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktoľých uŽívanie by mohlo byť

navrhovanou stavbđu priamo dotknuté ($139 ođs.Z písm.c) apísm. d) stavebného zttkoĺa
pozemkov sa oznámenié doručuje veľejnou vyhláškou podl'a $ 26 ods. Ż zźtkoĺa ć. 7117967 Zb'

o spľávnom konaní'
Lv č,.Ż511 - RNDr' SabelaJán, Staškov č'---' LV č,.60]Ż -Kováčiková Ľudmila, Staškov ě' -.''
Kľajčiová Ľubomíra, Pieninská č. ]anská Bystľica, Liščáková Mária. Čadca - Dukelských

hrdinov č. ,, KoŽák Viktor, Staškov č' . Prachniar Pavol, Staškov č' , Smreěek Peteľ,

Staškov ě' - -_, Maslíková Mária, Raková č. , Beňová Aĺtna, Školská č - - ), Terchová,

Turčfü Milan' Staškov ě. , Machovčáková Jozeťa, Staškov i , Ďurkáč Ján, Staškou ć, - .

BlaŽiček Miroslav' Staškov č' _' Belko Vladimíľ, Staškov č, . Cisariková Mária, Čadca -
Hurbanova ć'-_- - ../, Kuěová Mária, Staškov ć, ' Rosoľanka Jaroslav, Staškov ě Letko

František, Staškov ć, Kyzeková Janka, Čadca - u Kyzka č UrbaníkoYá lrena, $-aková
ć,. Plaskura Ladislav' Čadca - Kukuiínova ě' ), Krištofik Ladislav, Cadca - Stúľova

ě. l}íro lgor, Raková ě.' Maslíková Mária, Staškov č. Michaliková Mária, Staškov

č. Ing. Kožák Šimon, PhD. Staškov ě. Prachniar Jozef, Pod Hájkom ě. Skalica,

Šupolová Slávka, Staškov č ,, Koperová Mária, Staškov č Gadiěiarová oľga, Staškov č

Stáníková Anna, Vyšná Korňa č Budoš Ján, Staškov č , UrbaníkováEva, Satškov č ,

Gunčaga Ján, RuŽóvý háj č. Dunajská Streda, Urbaníková lrena, Rakov ĺ Vojáľ

František, Staškov č , KajankováTerézia' Raková č' ---, Vojaľ Ľudovít, Čadca - J. Kollára

č.' '- -) Perďoch Dušan, olešná č - Kučová Helena, Staškov č.- , Sidor Ľubomír, Sturová

Kysucké Nové Mesto, Gulčík Vladimír, Staškov č Štrkáĺ Pavol, Staškov č -- -'
Hlubina Jozef, Staškov ě'---, Dľozdek Fľantišek, Staškov č. ' -, Badura Štefan, Staškov č -- '
Sluková lozefa, Staškov ě. Šupo|a František, Turzovka _ Stred č. , Šupola Pavel, Staškov

č . MravcováAnna' olęšnáč.-- '. Sojčák Ľubomíľ, Staškov č. , Sojčak Ján, Staškov ě.

Pokq.ývková Anna, Pavlovova č'23, ostľava - Zábřeh ČR, Kajánková Yá_.-'u' 
na_i<ovli .č.1084,

Šimánica Pavo1, Staškov č Bobčak oďej, 30.dubna č. )strava, CR, Kvašňáková Stefania,

Čujkova č. - , ostľava , ČR. Budoš Ján, Staškov č - , Mročková Emília, Staškov č.

Mľavcová Jana, Čadca -J.Kolláľa č. Prívaľová Anna, Čadca -J.Kolláľa č , Bandžaková

Lenka, Čadca _ okĺužná č'^ -., Cisáriková oľga, Staškov č. l, Mgr. Kĺištofiková Anna, Staškov

č.. olešňaník Drahoslav, Kľačno č. Kovačíková Ľudmila. Staškov č. Belko Vladimíĺ,
ô' vl ' ".&janková Anna, Staškov č. ĺ' Belko Pavel, olešná č. , Belko Maľian. Sta_škovstaSKoV c - Á
č. , Janíková Anną Staškov č. špitak Ján, Staškov č.Ĺ , Letko Miioslav, Lang nad Duiku

č. . Pardubice č, ČR' Spasičová HedvĘa' Rybník č ČR' Slováková Michaela, Seđliště č'

ČR, Žačková Soňa, k Dľkolnovu č. 
' Příbľam. Březové Hory, CR' Pupík Peter' Staškov č._

Čopeková oľga, oŠčadnica č , Slovenský pozemkový fond, Búđkova č '-. Bratislava. LV
č' - Maslík Stanislav. Raková č. ), Hanuláková Jozefa, Raková č. . ĺ-otuľová Maria,

Raková č. Kajánková Maľtina. Raková č' _ -, Kajánek Milan, Staškov č. . Belko Jaľoslav,

Staškov č.--3. ľĺaoinicta NÍaĺgita. Púchci'- Mojmíĺcva č. -- ), Maslík Anton. Żit'naĺ. }

Bánovce/Bebravou- Bučková Jozefa. Raková č. - LV č.7091_ Pokraj llja- Staškov č. . LV
i'.r } - Korĺluliaková oľga, Staško'"'č' , Lv č. 37|9 -Buček Milan, Raková č'1---'.
Mahdiarová Mária. Raková č.', , Majeríková Emília. Raková č.54, Šušková oľga' Raková ć,.. ' -,
Kajanek Štetan. Rakova č' ' Čršękova |vĺarta. Raková ě. ' Šperková Ľtidmila. Raková č.
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Greěmalová Anna, Rakov ě.. Čečotka Rastislav, Staškov č. , LV ě.6t89 - Sojěák Ladislav,
Mikšová ě. , Bytěa, Kĺbová Anna, Čadca _ Podzźtvoz i,.. ), Machovčáková Jozefa, Satškov

č.' . PhDr' Lekešová ĺvana' oravská ě' ,Ż\|ina, LV č. 6172 - Kočnerová Evą Jilemnického
č,. . Nitrianske Pľavno Vyšehľadné, Bytčánková Jarmila, Staškov č.-- -

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

lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ oŇł: l2:.!').''.ľo*.!. ZVESENE DNA
.t-

'|ĺ: ''\ /

Pečiatka a oľgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenĺe a zvesenieöt+
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