obec Staškov

čj Výst-S20Ż2l178P.768

Vybavuje : Mgľ' Štrbová
miroslava. strbova@staskov.sk

Ul. Jozefa Kronera č.588' 023 53 Staškov
V Staškove, dňa09.05 202Ż

Rozhodnutie
obec Staškov ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa $l17 ods. 1, $l20 zák.č 5011916
Zb.(stavebný zákon) V znęni neskorších predpisov a $3a ods.4 zákona č,. 1351196I Zb

v

o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v zneni neskoľšíchpredpisov
stavebnom konaní
zač,atom dňa 1l .02.2020 podl'a $ 6l stavebného zákona ľozhoduje o stavbe " Prístavbą výrobnej

so 08 - vonkajšie spevnené plochy, parkovacie miesto, vnútroaľeálovćl
komunikcicia" na pozemku parc.č.: CKN č. 2552/]0, 2552/13 - komunikćtcia, CKN č. 2552/9,
2552/10' 2552/13 parkovisko, CKN č. 2552/12 - odstąvisko katastrálne úzęmie Stąškov
stavebníka : JAP s.r.o, Stąškov č.]040.
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod č. Výst-S2Ol8/lólR413 zo dňa 10.04.20l8,
haly JAP č.1010 -

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.20l 8.

Na špeciálny stavebný úrad dňa 29'04.Ż022 boli doruěené námietky proti stavebnému konaniu ěj
Yýst-S2OŻ2ll78lPt559 od Letko Šrcfan, Staškov č.ĺ', Šamaj Ján, Stąškov č. -7, Śamajová Janka,
Stcłškov č.; ^- , Slobodovći Andrea, Staškov č.8 '- Sloboda Pąvol, Staškov č.846, Novotný Rądim,
Staškov č. ľ" Novotná Andrea, Staškov č. , Sýkora Rudoĺf, Staškov č.l -, Sýkorovći Zuzaną,
^ Sýkoľą Maľián, Staškov č. ^'?, Lau/íkovći Maľtina, Stclškov č' "", LauJík lgor,
Staškov č.
,
Staškov č. .'r'o Bukovąnová Simoną, Čadca- A. Be 'óka č. :'^n/2g, Bukovan Mllan, Čadcą- A.
Bernolókcl c. ''nn''r), Sýkorová Jarmila, Staškov č. "- Poništ Peĺer, Staškov č. ^^0, ktorí Žiadajú
o priznanie postavenla účastníkakonania.

Speciálny stavebný úrad posúdil , že týmto fyzickým osobám postavenie účastníkakonania
neprislúcha, nakoľko predmetnou stavbou stavebný úrad nezistil ako sťl ich vlastnícke alebo iné
právak susedným pozemkom a stavbám na nich stavebným povolením pľiamo dotknuté /$ 59 ods.l
písm. b) stavebného zákona/ ako aj stavebný úľadnezistil právnické osoby afyzické osoby, ktoré
majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktoých práva, právom chránené ztnjmy
alebo povinnosti môŽu byt'rozhodnutím pńamo dotknuté.
Špeciálny stavebný úrad na základe toho oznámil dňa 06.05.2022 pod č. Výst-S2022ll78R767
začatię správneho konania vo veci nepriznania postavenia účastníkakonania a o upustení od
ústneho konania a dotknutých účastníkovvyzýval' aby v ztlujme ochĺany svojich práv a právom
chĺánených záujmov najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia im tohto oznámenia
pred vydaním rozhodnutia uplatnili svoje právo vyjadriť sa k dôvodom' pľe ktoré im nemá byt'
pnzĺanépostavenie účastníkav neskončenom konaní, v ktorom rozhoduje v stavebnom konaní o
stavbe " Prísĺavbavýrobnej haly JAP č.]040 - So 08 - vonkajšie spevnen,á plochy, paľkovcłcie
miesto, vnútroareálová komunikácicl" na pozemku parc.č.: CKN č. 2552/10, 2552/]3
komunikácia, CKN č. 2552/9, 2552/]0, 2552/]3 - parkovisko, CKN č. 2552/12 - odstąvisko
katastrálne územie Staškov stavebníka : JAP s.r.o, Staškov č.1010 ľesp. k dôvodom' pre ktoľémajú
byt'vylúěený z tohto konania.

Speciálnystavebnýúrad súčasnepodľa$ 29 ods.1 vspojení s $40 vnadväznosti na $46 a47
zźtkonač,.71l
1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len

poriadok'')

pľerušuje stavebné konanie o stavbe

',správny

,,Pľístavbcl výľobnej haly JAP č.1040 - So 08 - vonkajšie spevnené plochy, parkovacie
miesto, vnútroclreálová komunikćicicl" na pozemku paľc.č.:CKN č. 2552/]0, 2552/I3
komunikćicia, CKN č.2552/9,2552/10,2552/13 - parkovisko, CKN č. 2552/]2 - odstavisko
katastrálne územie Staškov stavebníka ; JAP s.ľ.tl, Stclškov č. ]040 do doby pľávoplatného ukončenia
konania opredbežnej otázke _ do doby právoplatného ukončenia konania o nepńznaní postavenia
účastníkakonania.

odôVodnenie
obec Staškov ako Vecne pńslušný stavebný úrad na ztlklade Žiadosti stavebníka JAP s.r.o,
Staškov č.]010 zač,a| stavębné konanie aoznámi| dotknutým účastníkomkonania jeho začatie pod
č,' s2020l23lR249 zo dřn l|.02.20Ż0 a určil lehotu do 7 pracovných dni Žę môŽu uplatnit' svoje
námietky a pripomienky verejnou vyhláškou. TaktieŽ, Že v rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté oľgány štátnej správy. oznámenie bolo zverejnené na úrađnejtabuli od
1L02.2020 do 26.02.2020 a doručenédňa 13.02.2020, 17.02.2020, l4.02.2O2O' Na stavebný úrad
dňa 02.03.2020 boli doručenénámietky pľoti stavebnému konaniu čj Výst-S2O2Ol23lR249 od
Letko Štefan,Staškov ě.^ - J, ŠamajJán, Staškov č.l -. Šamajová Janka, Staśkov č. , Slobodová
Andrea, Staškov č.l Sloboda Pavol' Staškov č.l- Mgr. Gombošová Vladimíra, Staškov č -.
Gomboš Michal, Staškov č.! . Gomboš Jaroslav, Staškov č. '' Gombošová Slavomíra, Staškov
ě. . Novotný Radim, Staškov č' l ' , Novotná Andrea, Staškov - 1, Sýkoľa Rudolf, Staškov
č.l_-_, Sabová Martina, Staškov č ^ Následne stavebný úrad pozvánkou pod č' oUs2020l23lR358 zo dňa 03'03.2020 zvolal jednanie na deň 18.03.2020 vo veci preľokovania
doručených námietok. Následne dňa 15.07'2020 bol na stavebný úľadpodaný podnet od Latková
Mária, Staškov ě.
vo veci vyjađreniasa účastníkovkonania k oznámeniu o zač,ati stavebného
konania a upustenie od miestnęho šetľenia a ústneho rokovania pod č. Výst-S202Ol23lR249 zo dřla
ll.02.2020. Následne stavebný úrad predmetné konanie prerušil v zmysle $29 ods. I zákona
ě.7111967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) vplatnom zneni zdôvodu, Že stavebník nie

je vlastníkom pozemkov na ktorých je umiestnená navľhovaná stavb a a na pľedmetných pozemkoch
jeznadenézáložnéprávo v prospech Slovenskej záručnej arozvojovej banky a.s. Bľatislava.

Podl'a $ 18 ods. 2 správneho poriadku ,,konanie je začatédňom, ked' podanie účastníkakonania
došlo spráVnemu orgánu príslušnémuvo veci rozhodnút'. Pokial' sa konanie začina na podnet
správneho orgánu, je konanie zač,atédňom, ked' tento orgán urobil voči účastníkovikonania prý
úkon

Podl'a $ 55 ods. 1 stavebného zákona ,,stąvebné povolenie sa vyžaduje, pokial' tento zákon a
vykonávacie predpisy k nemu ąĺebo osobitné predpisy neustanoýujú inak, pri stavbách každého
dľuhu bez zľetel'a na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účelą čas trvania; stavebné povolenie sa
vyžaduje aj pri Zmene stavieb, najmc) pri prístavbe, nadstavbe a pri sĺavebných úpravách."
Následne stavebník podal dňa 30.03.2022 samostatnú Žiadost'na špeciálny stavebný úrad o vydanie
stavebného povolenia na stavbu : Pľísĺavbavýrobnej haly JAP č.1040 - So 08
- vonkajšie
spevnené plochy, parkovacie miesto, vnútľoaľeálová komunikácia" na pozemku parc.č.: CKN č'
2552/l0' 2552/]3 - komunikćlcią, CKN č. 2552/9, 2552/]0, 2552/13 - parkovisko, CKN č. 2552/12
- odstąvisko katastrálne uzęmię Sĺclškov.

Špeciálny stavebný úrad na zttklade toho oznám1l dňa O4.O4.2O22 pod č. Výsts2022l178/R559 vzmysle $61 ods.1 zákona č,.50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom
poriadku (stavebný zákon) zač,atie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a
všetkým známym účastníkomkonania verejnou vyhláškou a určil lehotu na vyjadrenie . Súčasne
upozornil, Že svoje námietky a pripomienky si môŽu uplatniť najneskôr do 29.O4.2O22, inak sa na
ne neprihliadne. oznámenie bolo doručenédňa 13.04.2022, zverejnené na úradnej tabuli od

06.04.20Ż2 do Żl'04'2022

Na špeciálny stavebný úrad dňa 29.04.2022 boli doručenénámietky proti stavebnému konaniu

čj

Yýst-SŻO22l178lR559 od Letko Šrcfan, Stąškov č' i, Šamaj Ján, Stąškov č' ', Šamajová Jąnka,
Staškov č. ' , Slobodová Andrea, Stąškov č. Sloboda Pavoĺ, Staškov č.-,6, Novotný Radim,
Stąškov č. '-:, Novotná Andrea, Staškov č |, Sýkora Rudolf, Sĺaškovč. ^ Sýkorová Zuzana,
-",,
Staškov č. ^-' , Sýkora Maľián, Staškov č.
LauJíková Mąrtinel, Staškov č.
Laufik Igor,
'iką
,
Staškov č.
, Bukovanová Simona, Čadca- A' Beri
č. 2
79, Bukovan Miląn, (' ' l- A.
"1,
Berł íka č. .
9, SýkorovćiJarmiĺa, Staškov č.
Poništ Peteľ, Staškov č. ^^1, ktorí Žiadajú
o priznanie postavenia účastníkakonania.

Špeciálny stavebný úrad posúdil , že týmto fyzickým osobám postavenie účastníkakonania

neprislúcha.

Podľa ustanovenia $ 14 ods. l zákona o spľávnom konaní ,,Účastnĺkom konclnicł je ten, o koho
pľávach, právom chrćinených zúujmoch aĺebo povinnostiąch sa mći konclt'alebo koho prava, prćłvom
chrćłnenézćiujmy alebo povinnosti môžu byt' rozhodnutĺm priamo dotknuté; účastníkomkonania je
aj ten, kto tvrdí, že môže byt'rozhodnutím vo svojich pľávach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach priamo dotknuý, a to až do času, Ęm sa preukáže opak. "

že stavebný zákon ako lex specialis obsahuje osobitnú právnu úpravu
úěastníkov stavebného konania je pouŽitie ustanovenia $14 ods. l správneho pońadku veta pred
bodkočiarkou vylúčené.Z uvedeného vyplýva, Že ďalším osobám pnznźĺvastavebný zákon
postavenie účastníkastavebného konania len vtedy ak by osoby, ktoľémajú vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke
alebo iné práva k týnto pozemkom a stavbám môŽu by' stavebným povolením priamo dotknuté
alebo sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo
stavbe a ktoých pttwa, právom chránené ztlujmy alebo povinnosti môŽu byt' rozhodnutím priamo
dotknuté. Slovné spojenie ,, priamo dotknuté" vyjadruje stav značnej a bezprostľednej intenzity
porušenia a individualizácie objektu, ktorý je porušením dotknutý. Tento stav musí byt' u konaní
účastníkmidokázaný.
Vzhl'adom k tomu,

Podl'a ustanovęnia $ 59 ods.l písm. b) stavebného zákona účastníkmistavebného konąnią sú osoby,
ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbóm na nich vrótane susediacich
pozemkov a stąvieb, ak ich vĺastnícke alebo iné práva k ýmto pozemkom a stavbam môžu byt'
s t av e

bným pov

ole

ním pri amo dotknuté.

Podľa $139 ods.1 stavebného zákona Pod pojmom ,,iné práva k pozemkom a stavbám" použiým v
spojení ,,vlasĺníckealebo iné próva k pozemkom a sĺavbám ną nich" sa podľa povahy pľípadu
ľozumie
a) užívaniepozemku alebo Stĺvby na zaklade nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej
zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktoľých vyplýva právo
uskutočnit' stavbu alebo jej ZmenLI
b) právo vypĺývajúce z vecného bľemena spojeného s pozemkom ąlebo stavbou
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov

d) užívaniepozemku alebo sÍavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplyva právo
uskutočniťstavbu alebo jej Zmenu.

Podľa $ 139 ods.2 stavebného zákona Ak sa v ĺomto zákone používclpojem
a) stavba", ľozumie sa ým aj jej čast'
b) vĺastník",rozumie sa ým podl'a povclhy veci aj spľóvca majetku štátu
c) susedné pozemlĺy a stavby ncl nich", rozumejú sa tým pozemlql, ktoľémcljú spoločnťłhrąnicu
s pozemkom, ktorý je predmetom správneho konąniĺl podl'a tohto zákona a stavby na ýchto
pozemkoch

d)

Susedná stąvbą, rozumie sa řlou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú
hrąnicu s pozemkom, o ktoý v konąní podl'a tohto zákona ide, ale jej užĺvaniemôže byť
nąvrhovanou s tąvbou dotknuté.

Na základe vyššie uvedených právnych pľedpisov špeciálny stavebný úrad dňa 06.05.2022 pod č.
Výst-S202Żll78767 oznámil začatie správneho konania vo veci nepriznania postavenia účastníka
konania a o upustení od ústneho konania týmto fyzickým osobám
Letko *efan, Stąškov č.' ?, Šamaj Jón, Staškov č.l'u/, ŠamajovóJanka, Staškov č. ;7, Sĺobodovó
Andrea, Staškov č. 5, Sĺoboda Pąvol, Staškov č. Novotný Radim, Staškov č. - l, Novotnćĺ
Andrea, Staškov č.,n"' Sýkora Rudoĺf Staškov č. '^ Sýkorová Zuzana, Staškov č. ? , Sýkoľa
Marián, Staškov č. ' -'l, Laufiková Maľtina, Staškov č.
LauJík lgoľ' Staškov č.
Bukovanová Simona, Cadca- A. Bernolćlka č. ' Bukovan Milan, Čadca- A. Beľnoĺáka č.
, Sýkorová Jarmila, Staškov č. l ], Poništ Peter, Staškov č.
:

,

Z tohto dôvodu špeciálny stavebný úrad podľa $29 ods.1 správneho poľiadku konanie prerušil do
doby právoplatného rozhodnutia o pľedbeŽnej otázke ktorouje rozhodnutie o nepńznaní postavenia
účastníkakonania. Po nađobudnutíprávoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníka
konania bude konanie o dođatočnompovolení sčasti stavby pokľačovať.

Podl'a $ 29 ods. 1 správneho poriadku ,,spľávny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o
predbežnej otázke aĺebo ak bol účastníkkonąnia vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatlĺy
podania, ąĺebo ak účąstníkkonanią nemá zókonného zástupcu ąIebo ustanoveného opatrovníka,
hoci ho mći mat', ąlebo ak tak ustanovuje osobitný zťikon".
Podl'a $ 40 ods.l zákona č,. 7111967 Zb'o spľávnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších
predpisov Predbežné otźzky
Ak sa v konaní vysĺEtne otázką, o ktoľej už právoplatne rozhodol príslušnýoľgán, je správny orgán
taĘm ľozhodnutím viazaný; inak si správny oľgán môže o takejto otázke urobit'úsudok ąlebo dą
príslušnémuorgánu podnet na začątie konania.
Počas prerušenia konania v súlade s ust. $29 ods.5 správneho poriadku lehoty neplynú.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu o pľerušeníkonania sa podľa $ 29 ods. 3 zák. č,. 71167 Zb.
o správnom konaní ( spľávny poriadok) v platnom zneni nie je moŽné odvolať. Toto rozhodnutie
nie je moŽné pľeskúmat' súdom podľa príslušných ustanovení občianskeho súdneho poriadku.
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Ing.Ladislav

Šimčisko

starosta obce
_'.'Ę!,
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Doľučuje sa:
JAP s.r.o , Staškov č'1040
obec Staškov - staľosta obce
Ing. Badura Vladimír, Staškov č.. - '
STRUCTING , Dúbie č,.llŻ,Kysucké Nové Mesto Ing. Keráčiková Soňa

Y

ostatným účastníkomkonania vlastníkom pozemkov so stavebnými pozemkami CKN č,.2552lI3,
Ż552ll0 2552/9,2552/12 v k.ú Staškov susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj
vlastníkom susediacich stavieb, ktorých uživanie by mohlo byt' navrhovanou stavbou priamo
dotknuté ($l39 ods.2 písm.c) apísm. d) stavebného zákona sa oznámenię doručuje verejnou
vyhláškou podľa $ 2ó ods. 2 zákonač,.7ll|967 Zb. o správnom konaní.
Toto ľozhodnutie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu,

Šroy

potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

