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

č j Výst-S2 022l2I lP.I I39
Vybavuje : Mgľ. Štrbovĺź
miroslava.stľbova@staskov.sk

V Staškove, dř:a 14.07 . 2022

OZNAMENTE
o zaé,ati stavebného konania a upustenie od miestneho

šetrenia a ústneho pojednávania

Żiadatęľ : Kubinec Mĺchal a manž. Mgr. Kubincová Miľoslava, B-^-_'^ka ' 
_, 

Bľatislava -
Petľžalka v zastúpení Dodek Ján Staškov č. . podali dňa 13.07.2022 na tunajšo''' 'Évebnom úľade
žiadosť o stavebné povolenie pľe stavbu z ,JÝovostavba rodinného domu" ,, na parcele CKN č. 4561/3
v k.ú. Staškov.
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod č. Výst-S2022l2llR881 zo dřla 16.05.2022, ktoré

nadobudlo pľávoplatnosť dňa 24.06.2022.
Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

objektová skladba :

So 01 Novostavba ľodinného domu na parcele CKN č,.456113
so 02 oplotenie a spevnené plochy na paľcele CKN č.456113,453012
So 03 vodovodná pľípojka na parcele CKN č,. 456113,453012,, š.t. cesta III|2034
So 04 káblová NN pľípojka na paľcele CKN č,.456113,453012
So 05 čov na paľcele CKN ć..456Ít3 _ samostatné vodoprávne konanie

Samostatné stojaca novostavba rodinného domu, v ktorom sa vytvoľí nová bytová jednotka, ktorá svojím
stavebno _ techniclłym afunkčným usporiadaním avybavením splňa požiadavlq', na trvalé bývanie. Je
riešená ako solitéľ, jednopodlažná _ typ bungalov, nepodpivničenó, s dvojgaróžou. Pôdoľysných rozmerov
] 4,40 m x 30,55 m pôdoľysný nar písmeno Z,. Strecha bude sedlová a valbová. oľientácia hľebeňą strechy
bude v smere SZ-JV. Vstup do objektu bude zovýchodnej Strany, zo západnej stľany bude vytvorená
exterierova teľasa š. 6,05 m , 7,60 m, 4,00 m, 2,50 m, ],00 m, ] ],00 m. obvodovó konštľukcia bude z tváľnic
P)ROTHERM 30 Pľofi j0 , hr' 300 mm, + zatepĺenie hľ.200 mm kontaktným zatepľovacím systémom,
vnútorné nosné murivo bude zĺyárnic PROTHERM hľ.250 mm,]50 mm, ]]5 mm' Komín bude
jednoprieduchový s priemerom 200 mm. Spevnené plochy budú zo zámkovej dlažby hr.80 mm , podklad
bude tvoľiť drvené kamenivo, kamenivo Ír.4/8 mm, štrkodrviny, geotextílie, parkový a cestný obrubník '
odvodnenie ujazdu je riešené podĺžnym a pľiečnym sklonom, vody bude odvádzaná do líniového
odvodňovacieho žľabu Ceĺková pĺocha spevnených ptôch bude ]79,]8 m 2' Čov ,ąro AQUATEC.
Kanalizačné potrubie bude z PVC mateľiálu DN ]25 mm s min. spádom 20ń. pĺzlrn cca ],50 m' Dažďová
konalizácia bude z materiálu PVC DN ]25 2,00 % sklon smerujúca od nislých zvodov kvsąkovacej jame
rozmerov 2x3 m. Stavebné práce są budú realizovat'mimo zastavaného územia obce v rovinątom teréne.

oplotenie _ od št. cesý bude riešený zhotových tvárnic v.' ],50 m osadené vbetónovom zókląde, ostatné
oplotenie ,bude z pletiva s podhrabovými doskami, oceľových łĺpikov osadených v betónových ptłtkrlch,
celková dlžka oplotenią bude cca 289,28 m
Súčast'ou povolenia je aj povolenie elektľickej, vodovodnej prípojĺĺy, spevnených plôch, oplotenia.

obec Staškov ako príslušný stavebný úľad v súlade s v súlade s $61 ods.1 stavebného zźtkona v spojení s $33
ods.2 zákonač:.7111967 Zb. o správnom konaní

Oznamuje

podľa $18 ods.3 zákona ě. 7111967 o spľávnom konaní zač,atie stavebného konania dotknutým orgánom
štátnej správy a zĺámym účastníkom obvyklou formou a ostatným účastníkom konania ( $61 ods.4
stavebného zźlkoĺa_ veľký počet účastníkov konania) veľejnou vyhláškou.



V súlade s $61 ods'2 stavebného zákona upúšťa od miestneho šetrenia a od ristneho ľokovania, nakoľko sú
mu dobre známe pomeľy staveniska a Žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navľhovanej
stavby.

Vsúlade s $61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad určuje' Že účastníci konania môŽu svoje námietky
a pľipomienky uplatnit' najneskôľ do 09.08.2022 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Na
pľipomienky uplatnené po určenom termíne sa neprihliada.

Podľa $ 61 ods. 6 stavebného zákona v ľovnakej lehote oznámĺa svoje stanoviská aj dotknuté oľgány; ak
niektoľý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úľad na jeho
Žiadosť uľčenú lehotu pľed jej uplynutím, primerane predĺzi. Ak dotknutý oľgán' kto4i bol vyrozumený o
začati konania, neoznámi v určenej alebo pľedizenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom obecnom úrade v Staškove v pľacovnom
čase apracovnej dobe a v kanceláľií stavebného úľadu v stľeda ( úradný deň ) v čase od 7'00 hod _do 15,00
hod. odporúčame Vám dohodnúť si pľípadne stľetnutie anazeranie do spisu mailom na ađľesu :

tniroslava.stľbor'a@staskov.sk , aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícií.

Upozorňujem, že podľa ustanovenia $ 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa nepľihliada na
námietky a pľipomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote' hoci uplatnené
mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s
podpisom toho účastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať podľa $ 16 a $ 17 zákona č:. 7111967 Zb. o
správnom konaní v zneni neskoľších pľedpisov.

Stavebný úrad v súlade s ustanovęním $ 61 ods. 4 stavebného zákonaoznamuje zač,atie stavebného konania
účastníkom konania z dôvodu že sa jedná o umiestnenie líniovej stavby alebo v odôvodnených pľípadoch aj
zvlášt'ľozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj Že stavebnému úľadu nie sú
známi účastníci konania alebo ich pobyt nie je známi veľejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia $ 3 ods. 6 a
$ 26 ods. 1 spľávneho poľiadku

Toto oznámenię má povahu veľejnej vyhlášky podľa $ 26 ods. 2 zákona č,.7Il1967 Zb. o spľávnom konaní.
oznámenie musí byť vyvesené po dobu l5 dní na úľadnej tabuli obce Staškov.

Vzmysle $3 ods.2 zákona č,.711967 Zb. o správnom konaní ( spľávny poriadok ) vplatnom zneĺi pti
nahliadnutí do podkladov alebo na požiađanie stavebný úľad úěastníkom konania, zúčastneným osobám,
ktoqých konanie sa týka, poskytne pomoc a poučenie, aby pľe neznalosť pľávnych pređpisov neutrpeli
v konaní újmu

Ing.Ladislav Šimčiskot-

staľosta obce

Doručuje sa:
Michal Kubinec amanž. Mgľ. Kubincová Miroslava, E ka X ?6, Bratislava _ Petržalka v zastúpení
Dodek Ján Staškov č. _ '

obec Staškov- staľosta oUce
Ing. Baduľa Vladimíľ, Staškov č.
Keteb Aľchitekti s.r.o 

' 
Ing. Vaňová Kľistína, ]t' "' átoví " J, Bernolákovo

,/ <---
tt--



ostatným účastníkom konania vlastníkom ( LV č. 6190, LV č.6183, LV č. 6259,Lv č.4572, LV č. 1542,
Lv č. 8236') so stavebnými pozemkami CKN č,. 456113, 453012 v k.ú Staškov susediacich pozemkov
a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, kto4ých užívanie by mohlo byť
navľhovanou stavbou priamo dotknuté ($139 ods.2 písm .c) apísm. d) stavebného zákona pozemkov sa
oznámenie doľučuje verejnou vyhláškou podľa $ 26 ods. Ż zákoĺa č,. 7111967 Zb. o správnom konaní.

Na vedomie:
okĺesný úľad Čadca odboľ staľostlivosti o ŽP, Paláľikova č.91, Čadca
Stredoslovenská distribučná a.s, Pľi Raj ěianke ě.2927 l 8, Żi|ina
okľesný úľad Čadca pozemkoqý a lesný odboľ, Palárikova č.95, Čadca
SEVAK a.s. Bôľická cesta č.1960, Żi|ina
Slovak Telekom a.s., Poštov á č,.7, Żiliĺa
SPP _ distľibúcia a. s. RC Żilina Zźĺv odská cesta č.Ż6 l 29 49, Żi\ina
ENERGOTEL a's., Miletičová č.7, Bratislava
Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová ě.24, Bratislava
oľange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A' Bľatislava
Spľáva ciest ŠK, ZźlvodKysuce 

' 
A.Hlinku č,.26ŻI, Čadca

okľesný uľad Čadca odbor dopľavy apozemných komunikácii, Palárikova č.91, Čadca

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

VWESENÉ oŇł ,ĺł ł,'Z0 Lu ZVESENÉ DŇA:

Pečiatka a podpis orgánu, ktory vyvesenie a zvesenie


