obec Staškov

Ul. Jozefa Kľoneľa č.588' 023 53 Staškov

V Staškove' dňa

č.i Výst-S2022/1 8/Rl 093
IĄłbavuje : lVĺgr. Štbovćl

m i ľ os l.ąv a. s ĺł'bov cl@).s t cls kov. s

k

18.07

.2022

Rozhodnutie

obec Staškov ako príslušnýstavebný úľadpodl'a $ 1l7 ods. 1 zákona č,. 5011976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoľšíchpredpisov (d'alej
len .,stavebný zákon''), v spojení s $ 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o Zmene a doplnení zźĺkonaě. 50/ 1976 Zb. o územnonr
plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľšíchpľedpisov vo veci Žiadosti o dodatoěnom
povolení časti stavby:" Výľobno- skladol,á hcłla" So 01 výrobno- skJaĺloyĺihala na pozemku
paľc.č.:CKN č. 2463/47, 2463/48' 2163/49, 24ő3/50, 2463/52, 2463/6]' 2464/], 2464/2, 2464/3
katastľálne územie: Staškov stavebníka : KONTAKr -.sK ,g.ľ.o, Stuškov č. ]033, lČo : 36413569
v zastupenŕ v zmysl e plnomocenstva JtJĐr: Surmatudovít advokát;

prerusuJe

v zmysle A 29 ods. 1 v nadväznosti na $ 46 a 47 zákona č,. 7| ll 967 Zb. o správnonr konaní
(spľávny poriadok) v znení ľleskoľšíchpredpisov (d'alej len ,,správny poriadok'') v spojení s $ 61
zák.č, 5011976 Zb.(stavebný zákon) v zneni neskoršíchpredpisov konanie podľa $88a ods.l
o dodatočnom povolení časti stavby Výrobno- skĺadovci hala" So 0] výrobno- skladol,ćl hala na
pozemku parc.č.: CKN č' 2463/47, 2463/48, 2463/49, 2463/50, 24ő3/52, 2463/ől' 2464/], 2464/2,
2464/3 katastrálne územie: Staškov stavebníka : K)NTAKT -sK s.ľ'o, Staškov č' t033, lČo
36413569 v zastúpenív zmysle plnonrocenstva JUDr. Suľma Ľudovít, advokát, t

:

Na základe zistenia stavębného úľaduv zmysle $ 88a ods. 1 stavebného zźlkona ak stal,ebný úľad
zistí, že sĺallba bola postal,ená bez stal,ebného povolenicl ąlebo v ľozpoľe s ním, začne z úraĺlnej
povinnosti konanie a vyzve stal,ebníka stavby, aby v uľčeneiĺehote pľeĺlložilĺ1oklady o tonl, že
pol,olenie nie 'ie v rozpoľe -ĺ veľeinými záujmami, chrĺjnenými stĺn,ebným zúkonom
ĺĺodcĺĺočné
na.imci s cieľmi a zámermi ťlzemného plánovania a osobitnými právnymi pľedpismi sa pľedmetné
konanie preľušuje do doby vykonania a zistenia štátneho stavebného dohl'adu zmysle $98
stavebnélro zákona.
,

odôvodnenie
obec Staškov ako Vecne pľíslušnýstavebný úrad na zttklađeŽiadosti stavebníka KONTAKT
s.ľ.o, Staškov č.1033, IČo 36 4l3 569 vydal pod č. Výst.S2019l8lR29 zo dř:r- 15.01.2019 stavebné
povolenie, ktorym povolil ltskrttočnit' stavbrt ,, V)',ĺ'obno - sklądĺn,á hąlcŕ' v objektovej sklacle 'So

0l -

Výľobno - skladovó hala, So 02- otvoľenépľestrešenie, So 03 - Spevnené plochy, SO 04 Preložka vodovodu( vnutroareálový vodovod), So 05 - Preložka plynovod ( vnútroareáĺový NTL
plynovoĺl), So 06 - Eĺektricka Pľípoika ( vnútł'oaľeálovúz existujticej PRIS), So 07 - Kanalizačnćl
prĺpoika splaškovĺi na pozemkoeh CKN č.2163/47, 2463/48, 2463/49, 2463/50, 2463/52' 2463/6],
2464/1, 2464/2, 2464/3 v k.ú Staškor,, ktoľénadobudlo pľávoplatnost'clňa 15'04.2019. okĺesný úrad
Żilinaodboľ výstavby a bytovęi politiky , oddelenie štátnej stavebnej správy dňa04.03.2021 pod č.
oU-ZA-ovBP2-202|1004651-009 , ktoľénadobudlo pľávoplatnost'dňa 29'03.202l rozhoclnrrtie
obce Staškov pod č. Výst.S2019l8lR29 zo día 15.01'2019 potvrdil vľámci nového odvolacieho
konania.
Stavebný úľadzačal konanie pod č" Výst_S20211377lR849 zo día30'04'2021podľa $ 88a) ods.1
ocĺs ĺ stavehného zákona o nepovolenej časti stavby vyzval stavebníka. aby
v určenej lehote predloŽil doklady o tom, Že dodatočnépovolenie stavby nie je v rozpore s

písm.b) a A88a

verejnými záujmami chľánenými týmto zákonom a osobitnýnri predpismi. Zároveň konanie pľerušil
do doplnerria výzvy stavebného úľadu.
Stavebník stavebnému úľadudňa 26.07.202I požadované doklady pľedložil.Na základe
predloženýclr dokladov stavebný úrad konštatuje, Že dodatočná |egalizácia stavby nie je v rozpore s
veľejnýrni záujmarni chľánenými týmto zákononr a osobitrrými predpismi v zmysle platného ÚP
obce Staškov schváleného VZN č,.Ż12018o záväznej časti obce Staškov, obecným zastupiteľstvom
v Staškove dňa 17.12.2018'

Na stavebný úrad dňaŻ8.09.2021 boli doľučenénárnietky pľoti stavebnému konaniu o dodatočnonr
povolcní čj Výst^S2021l377lRl607 od obyvatel'ov obce Staškov ako dotknutých občanov irčastníkovkonania obce Staškov, ktoý Žiadajű o priznanie postavenia účastrríkovkonania
Stavebný úľadposúdil , Že týmto ffzickýnr osobám postavenie účastníkakonania neprislúcha'
nakol'ko predmetnou stavbou stavebný úrad nezistil ako sú ich vlastnícke alebo iné práva k
susedným pozenrkom a stavbám na nich stavebným povolením pľiamo dotknuté /$ 59 ods.1 písm.
b) stavebného zákonal ako aj stavebrrý úľadnezistil pľávnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú
vlastnícke alebo irré pľáva k pozemktr alebo stavbe a ktorých práva, právom chľánené záujmy alebo
povinrrosti rnôŽu byt' rozhodnutím pľiamo dotknuté'
Na základę týchto skutočnostístavebný úrad vydal ľozlrodnutie o nepriznaní postavenia účastnĺkov
konania pod č' Vý.st-S202I/377/R2347 zo dňa 31.l2.2021, kto4ým rozhoduje ododatoěnom
povolení uż zręalizovaných stavebných pľác o rrepovolenej stavbe : ,,Výrobno - skladová hala" So
01 Skladováhala na pozenrku č. CKlŕ 2463/47, 2463/48, 2463/49, 2463/50, 2463/52, 24ő3/ő],
2424/I, 2464/2, 2464/3 vk.ú. Staškov stavebníka : KONTAKT- SK s.r.o' Staškov č.]033' okľesný
úľadŽilina odbor qýstavby a bytovej politiky , oddelenie štátnej stavebnej spľávy dřr- 02.06.202Ż
pod č. oU-ZA-oVBPŻ-20Ż2l024766-002 , ktoľénadobudlo právoplatnost' dňa Ż4.06.20Ż2
ľozhodrrutie obce Staškov pod č. Výst-S202l/377/R2347 zo día 31']2.202l potvľdil v ľámci
odvolacieho konania.
08.07 "2022, 12.07 "2022 bol podaný podnet od. Čulákovej .Tanky. Staškov č.
a dňa
08.07.2022 od Hegyiová E'mília, Staškov č
vo veci stavebných prác ( ľealizácia strechy) na
stavbe Výrobno- .skladovú hala" So 01 výrobno- sklcldovťł halcl na pozemku parc.č.: CKN č.
2163/17, 2463/48, 2463/19, 2463/50, 2463/52' 2163/61, 2464/l, 2464/2, 2464/3 katastrálnę územie:
Stąškov stavebníka : KONTAKT -.SK s'r.o, Stąškov č. 1033 ako aj rrerešpektovania ľozhodnutia
o pľedbeŽnonr opatrení- zastavenie stavebných prác na stavbe.

Dňa

ľodl'a $ 98 stavebnćho zákona štátny stavcbný dohľad
11) Šńĺnystavebný dohľad zabe4lečuie ochĺ'arul veľejných zátłjmov, ako clj pľál, a pľúl,om
chľánených záuinlov pľállłlických osôb a .fyzicĘch osôb, ktoré l,yplývajú z uskutočňolląnia stąl,by
alebo jei zmeny' z vĺastnostístavby pľi.ięi tłžíłaní,
z odstľánenia stavby a z teľénnych tiprav, pľóc a
zariadení podľa tohto zákona.
(2) oľgciny štátneho stavebnéłlo dohľadu sú oprávnené zist'ovąt', či
(l. sa stavba, sĺavebné úpľavy alebo uĺ]ľžiuvaciepľĺicevykonťn,aju podl'u sĺuvebnéhopĺlvĺlleniu
alebo na základe ohlásenia,
b. sú splnené podmienĺql ną uskutočňoyanie stavby podl'a $ 44,
c. ,ýa na stavbe nachádza proiekt stavby oveľený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný

d.

e.

.ĺ.

denník,
sa pri tł,sklłtočňollanístavb)s, stavebných úpral, aĺebo pri udľžiavącíchpľácach doĺilržiavajú
podnlienĺql stavebłlého pol,olenia, v,šeobecne závćizné. právne predpisy a technické noľmy
yzĺ'uhujťłcesa na stavebné prćlce a stclvebné výľoblq;,
sa 'sĺal,bą užívospôsobom' polloleným v kolatłdačnom rozhodnutí,
scl sĺclvbcłudľžiatal, dobrom ,sÍąvebnonl ,ýtave,

g. Sa
h.

dodľžiąllcłjtipodmienky 7lovolenia cllebo ncłľiadenia od'stľcinenią sĺąvieb alebo
naľicłdených stallebných úprav a tłdržiavacíchpľác,
.sa ĺerénneupruvy clĺebo t'užobné prĺice vykonúvujú pocll'u povoĺełüa,

i.

są odstraňovaníłn stavby neohroztłiti susedné pozemĺql a stavby na nich
1lodl'a f 99 pí,ĺnl.b) stavebného zákona oľgánnli štátneho stavebného dĺlhľaĺlusťłpoverení
zu nle s ĺn ą n c i .ĺ ĺ alle hn é h o úr a dlł,

Podl'a $ 100 stavebného zákona Stayebník, opľávnenćł osobcł či pľávnickci osoba tłskutočňujúca
alebo odstľaňujúcastavbu' ako qi vlastník stavby sú povinnĺ
c!. umožnit' oľgćinonl šĺátneho sĺavebnéhodohľadu ą nimi pľizvaným znalcom' vstupovat' na
sĺavenisko a do stavby, nazerať do .jej dokumentácie u lłtvárat' pľedpoklady pre výkon

b.

dohl'adu,

bezodkladłle ohlćłsit' stavehnému úľaduzál,ady łla stąl,be, ktoľéohľĺlzujúje.i bezpečnost',
žilloty či zdravie osôb alebo môžu spôsobit'značnénúľoĺlohospoĺ]ćłľske
škody.

Podľa $ 102 stavebného zákona
(l) Ak oľgán štótneho stavebného dohľadrl zistí na stavbe zál,aĺ]u, l,yzve poĺll'u povahy veci
sĺĺlvebníka,oprcillnenti osobu alebo právnickú osobu tłskutočňtłiticusĺclvbu, uby uľobili nĺipľcll,tł,
ulebo ąlozoľníiný zodpovedný orgán, aby vykonal poĺľebłléopalľeniĺł.
(2) Ak prúynir1r6 osgba a]ębq fyąiĺ!!! osoba n9ąŁ4 na vý1l11,ł 91gĘy štqĘgĄĺls t ąllebné ho ĺ]ohl'adu,
vyĺlĺisĺallebný úľadľozhodnutie, ktoľýłnnaricldi urobit' łlúpľclvu;pľi uskutočňovanístĺłvbynlôže
sĺayebný úľcldpľáce na stavbe zclstallit'. Odvolanie proti ľozhodnutiu o zastąvení prťłcnemćl
odkladný tičinok. p6 vlykonaní nápľal,y łlložnov pľćłcachna sĺal,be pokrĺlčol,clt'len na zćłkląde
nového ľozhodnutia stavebného úradu.
(3) V ľozhodnutípodl'a odseku 2 môže stavebný úrad uložit'.fyzicke'i ąlebo prťłvnickej osobe podl'a
povahy veci tiež pollinnost' zdľžclt'sa takej činnosti, ktoľćl nad príplłstnúnieru ustanovenú
osobiĺnýnli pľedpisnli poškodzuie životnépľostredie' alebo pollinnosĺ'yykonut'ĺclkéoputrenią, kłoré
znížianepľiaznivé účinlEich činnosti na životnépľostredie na prípustnúnlieru. Pôsobnost' iných
oľgánov podl'a osobitných predpisov nie ie doĺkrułtći.
(1) Ak orgćln štátneho stavebného dohl]adu zistí na stavbe neodstranitel'nú zcÍl,aĺhłvzniknutťłpľi
tłsktłtočňovanístallb!, ktoľa bľáni pokĺ'ačovat'v pľćicach na stavbe, zrušístallebný úraĺtna jeho
podneĺ ,ttal,ebné povoĺenie ą tłrčíd'alšíposĺtłp.
(5) oľgdłtštútneho stavebného dohľadu,
a. ak zistí nepovolenú stavbu, oznúmíto stavebnému úradu; ak iĺIe o rozostavanú stavbu,
bezĺldkladne vyl.ve stavebníka, aby zastovil prdce na stavbe,
b. u1lozoľnípodl'a potľeby pľíslušnýorgĺi.n, že niektorý zo zodpoveĺlných pracovníkov ncl
stavbe nevykonćlva svo'iu činno,ĺt'v súląde S veľejnými záujmami, ct vyzve ich, uby mu
oznúnlil, aké opatĺ'enie na nćłpľal,upľijali,
Ĺ]. ĺlzntinúsÍavebném.uuĺ'adu, že oprawlenć o,soby ĺleyykonóvajú na stąl,ełüsku čillllost'l, sulade
so svojíĺnopľál,nením: stclvebný tirad môže dat'nál,ľh na ich pľeskúšanie.
(6) Pľávo d'alších oľgánov štátnei správy vydávaĺ' podl'a osobitných pľedpisol, ľozhodrułtia
o nápľcłve závąd Staýby zostáva nedotknuté; ak je však na nápľavu potrebný zásah do
stallebnotechłlického ľiešenia stavby, ľozhodne o ňom stavebný úrad

Postup stavebného úradu v prípade stavieb uskutočnených bez stavebného povolenia alebĺl
v ľozporę s ním upľavuje stavebný zákon v ust' $ 88a stavebného zákona. Konanię o dodatoěnom
povolení stavby začina vždy zvlastného podnetu stavebného úľadua prebieha v dvoch ťázach.
V pľvej fáze konania stavebný úrad skúma či dodatočnépovolenie stavby nie je V rozpoľe
s veľejnými záujmami. Veľejným záuimom sa v tejto súvislosti ľozumejú záujmy chľánené
stavebným zákon, osobitnými zákonmi' vyhláškami, všeobecne záväznými nariadeniami'
záväznými čast'anri slovenských technických noľiem. Rozsah dokladov , ktoĘŕmi vlastník
trepovolenej stavby preukáŽe, że dodatoČnépovolenie stavby nie je v ľozporę s verejnými
záujmanri , nie.je taxatívne lymedzený ą1ę 1,ychádza pľedovšetkýms ustanovenia $ 126 stavebného
zćlkona. ktoľésa dka ochrany z|ożiek Životrrého prostredia a iných osobitných záujmov podľa toho
. o aký druh stavby ide. na aký účelsa má stavba uŹivat'. ktoľízáujmy budú stavbou dotknuté. kde
ie stavba unrięstnená. či sú v predmetnom územívyhlásené ochranné pásrna.

Podl'a $ 88a ods.

]

stavebného zákona ak stavebný úrad zisĺí,že sĺąvba bola postuvenćł bez

stąvebného trlovolenia aĺebo v Í'ozpore s łlím,začne z úradnej povinnosti konanie a vyzve stąvebnĺką
stlvby, aby v určenei lehote predložil doklady o Íom' že dodątočnépovolenie nie je l) rozpore
s veľe.inýnli záujmami, chránenými stavebnýnl zćłkononl , łlajmci s ciel'mi a zámermi územného
p l únov tl n
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Sĺal,ebný úľcldnaľiadi odstľánenie .ytavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore

s nínl, alebo bez písomnéhooznámenia sĺavebłléhoúľclĺlupodl'a $ 57 ods. 2 pľi stuvbách, ktoré
ĺľebclohlásit',' odstľánenie stavby sa nenariadi iba v pľípadoch, keď dodatočnépovolenie stavby nie
.ie v ľĺlz1loł'es veľe.inýnl záujnlonl (.{ 88 ods. 2 písnl. b) sĺal,ebnéhozákona).

Sĺavebný úľadnaľiadi odstránenie stavby ai v tom pľípade, ak vlastník stavby požadovanéĺloklady
łlepľedložív uľčeneilehote alebo ak scl na ich podklade pľeukĺłžeľOzpoľ stavby s veľejným
záujnlom (.{ 88a ods. 2 a ods. 6 stavebného zákona).
Podl'a.s| 88a, ods. 6 stallebného zcikona stal,ebłąý úľądnaľiadi oĺlsĺrćineniestavby ai v pľĺpade,ak
stcnebník vĺłľčenei
lehote nepredloží žicldost'o clodatočné povolenie, reSp. uk nesplní poĺlmienlql
ľozhodmúia o

V prípade. Že stavba je ľealizovanábez stavebného povolenia, dôkazové brenreno k preukázatriu, Že
stavba nie je v ľozpore s veľejnými záujmami spočívana vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil
porušenia zákona. Vlastník stavby si nrusí sám a na vlastné náklady zaobstarat' všetky potľebné
doklady a náležitosti'

V

dľuhei fáze ak stavebný úľadvyhodnoti, że stavba neodporuje veľejným záujmom, postupuje
ďalej pľinreľane podl'a ustanovení stavebného zákona upľavujrici pľocesný postup v stavebnom
konarrí týkajúci sa zač,atia konania a prejednania veci.
Podľa $ 18 ods. 2 správneho poľiadku "'konanie je zač,atédňom" ked' pođanieúěastníkakonania
došlo správnemu orgánu pľíslušnérriuvo veci rozhodnút'. Pokial' sa konanie začínana podnet
spľávneho orgánu. je konanie zač,atédňom' ked' tento orgán uľobil voči účastnĺkovikonania prý
úkon'

Podl'a $ 29 ods. l spľávneho poľiadku ,,spł'ávny orgún konanie pľertłší,clk sa začąlokonanie o
pľedbežneiotázke alebo ak bol účasĺník
konałlicl vyzvaný, uby v uľčenej lehote oĺ]sĺrüniĺnedostatlql
pocĺułlicl,ulebo ak tičasÍníkkonanicĺ nenlá zćikonného ztistupctł cilebo ustanoveného opcltľĺlvníkcl,
hoci ho mc| mat', alebo ak tak ustanolluje osobitný zákon" '

V konaní sa bude pokračovať v súlade s ust. $29 ods.4 správneho zákona len čo
pominie pľekáŽka, pľe ktoru sa konanie pľerušilo.
Po uplynutí lehoty, stanovenej stavębníkovi na doplnenie podania, resp' aj pred uplynutím
tejto lehoty v pľípade, Že pođkladyku konaniu budú úplné,bude špeciálny stavebný úracl v konaní
pokľačovaťz vlastného podnetu.
Počas prerušenia konania lehoty podl'a tohto Zakona neplynú ({i 29 ods' 5 spľávneho
poľiadku).

Poučenie
Proti tonruto ľozhodnutiu o pľerušeníkonania sa podľa ô 29 ods. 3 zák. č,.7111967 Zb. o správnom
konaní (spľávny poľiadok) v platnom znelrí nie je moŽné odvolat'. Rozhodnutie nie je podľa $ 248
písm. a) občianskeho súdneho poľiadku preskúnateľnésúdom.

Toto ľozhodnutie nie je podl'a $ 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zakon č,. 16212015 Z.z.)
pľeskúmateľnésprávnym súdom, ak nemôŽe mať za následok ujmu na subjektívnych právach
účastníkakonania.

Ing.Ladishv

' ....ľd

Šimčisko

starosta obce
v zastúpeníMgr. Štrbová Miroslava
základe poverenia zo dňa 01.10.2( o'' oońť's202Il346/R1905
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Doľučuje sa :
KONTAKT -SK s.ľ.o' Staškov č. l033,
SurmaĽudovít, advokát'
obec Staškov _ starosta obce

lČo : 36413569

v zastúpenív zmysle plnomocenstva JUDľ

Na vedomie:
ostatným účastníkomkonania vlastníkom so stavebnými pozemkami

CKN č,. 234Il2, 246319,
2463l47,2463148,2463149,2463150,2463l52,246316I, Ż146l|,246412,246413 vk.ú Staškov
susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktoých
uživanie by mohlo byť navľhovanou stavbou priamo dotknuté ($139 ods.2 písm.c) apísm. d)
stavebného zákona pozemkov sa rozhodnutie doruěuje verejnou vyhláškou podľa $ 26 ods. 2
zákona ě.7111967 Zb. o správnom konaní.
Čuláková Janka, Staškov č. v zastúpeníJUDľ. DiS. Hanuliaková Jana, advokát.

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

VYVESENÉ oŇł
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Pečiatka a podpis oľgánu,

ę vyveserue a Zvesenle

