
Obec StaSkov
Ul. Jozefa Kronera ð.588, 023 53 Sta5kov

ð j V!st- S2 023 I r28 lP.3 s 5

Vybavuje : Mgr. Strbová
m ir o s I øv a. s tr b ov ø@S t a s kov. s k

V Sta5kove, dña 07.03 .2023

Rozhodnutie

Machovðiaková Simona rd. Machovðiaková

Sta5kov ð. --

navrhovatefka

adresa:

(d alej len navrhovatefka) podala dña 01 .02.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

K dotknutému pozemku má navrhovatel'ka vlastnícke právo v zmysle LV ð.8185.

Obec Sta5kov, ako príslu5n¡f stavebn¡i úrad v súlade s ust. $ 117 ods.l zá-k.ë:.5011976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebny zëtkonl v zneni neskor5ích noviel a doplnkov,
v spojení s $ 5 písm. a) zátkona ö. 608/2003 Z.z. o 5tátnej správe pre územné plánovanie, stavebnf
poriadok a byvanie a o zmene a doplnení zátkona ð. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskor5ích predpisov apodl'a $46 zákona ö.7111967 Zb. o správnom
konaní v znení neskor5ích predpisov ( d'alej správny poriadok) posúdil predloZeny návrh podl'a $
35 a $36, $37 zakonað:.50176 Zb. anazëúdade tohto posúdenia vy d á va podla $ 39 a 39a
stavebného zátkona a $4 vyhl. ð;4532000 2.2, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zátkona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENI STAVBY

VÍtaná studña

VÍtaná studña

StaSkov

cKN ö,.449u8

stavby:

v kat. uzemí

na pozemku

Na pozemku parcela CKN ð. 449118 o v¡fmere 1198 m2 v zmysle LV ð.8185 v k. ú StaSkov



Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa urðujú tieto podmienky
l. Stavba bude umiestnená tak ako je zakreslené vo vykrese situácie v mierke l:500, ktory tvorí

prílohu tohto rozhodnutia a v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanou Ing. Golis
Vladimír, autorizovanf stavebny inZinier, 537 2*11, kon5trukcie pozemn¡fch stavieb.

2. Druh, úðel a struðny popis stavby:
Studña - Zásobovanie novostavby rodinn,ého domu bude vodovodnou prípojkou HDPE 100
32x3,00 mm. Díäka prípojka cca 5,00 m. Studña bude vítanó rúrová priemeru t 50 mm , z toho
1500 mm bude iachta, paànica plná, paÈnico perþrmovoná, paànica plná. Pozostáva z ðerpadlø,
tlakovej nádoby, tlakového spínaða, tlakomera. Pôdorysn!, rozmer íachty bude 1000 m x 1000
mm, betónová spevnená plocha bude 2000 mm no kaÈdú stranu. No ðerpanie je navrhnuté
ponorné ðerpadlo.

3.Polohové umiestnenie stavby :

Podl'a overenej situácie vmierke 1:500, ktory tvorí prílohu tohto rozhodnutia av zmysle
projektovej dokumentácie vypracovanou Ing. Golis Vladimír, autorizovany stavebny inZinier ,

5372*Il, kon5trukcie pozemnfch stavieb.

Odstupová vzdialenosf stavby od parcely CKN ð. 4491/1 bude min. 5,62 m zo SZ strony, min. I1,07
m zJZ strany min. 35,20 m, od it. cesty III/2034 Staikov - Belkov bude min.l2,00 m, od
novostavby RD bude min.5,00 m.

4.Vfðkopisné umiestnenie stavby
Hlbkq ccq 25,00 m

5. Podmienky napojenia na inäinierske siete:
el. energia - z novostavby rodinného domu NN prípojkou
prístup - z it. cesty III/2034 Staíkov - Belkov novozrioden!,m zjøzdom

6. Osobitné podmienky:
- Projektová dokumentácia stavby ltalej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovat'
v5etky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre naleùifé
posúdenie /$ 9 vyhl. ö. 45312000 Z. z.l.
- Pri návrhu minimalizovaf negatívne vplyvy uskutoðñovania stavby na susedné pozemky, twalé
porasty a stavby.
- Pred spracovaním d'al5ieho stupña PD je potrebné poùiadat' o presné vyt¡fðenie v5etk¡ich
podzemn¡fch vedení a zariadeni (plynovody, elektrická energia, telekomunikaðné káble)
jednotliv¡ich správcov vedení azaich odborného dozoru, dodrùat prísluSné STN, ochranné pásma
jestvujúcich vedení a ich prípadne pripomienky dané pri vyt¡fðení
- projektant zodpovedá za správnost' a úplnost' vypracovania projektovej dokumentácie, je
zodpovedny za navrhnuté rie5enie stavby a za jeho realizovatelhost', ako aj za silad s

podmienkami tohto územného rozhodnutia a dotknut¡fch orgánov, uplatnen¡fch v rámci projektovej
prípravy stavby. Ak stavbu projektuje vipc projektantov podl'a $ 46 stavebného zátkona, hlavn¡f
projektant stavby musí zosúladit' dielðie nfojekty, o ðom mâ dat prehlásenie stavebnému úradu.
- Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie stavby podla situácie umiestnenia stavby

na podklade katastrálnej mapy, overenej stavebnym úradom v územnom konaní.
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodrZat' ustanovenia platnych právnych

predpisov a slovensk¡ich technick¡ich noriem. Projektovú dokumentáciu je potrebné
predloZit'na posúdenie správcom vedení, v kton-ich blízkosti sa stavba umiestñuje.

- Pri príprave PD dodrZat' ochraçrné pásma podla platnfch STN. Je nutné zosúladit' strety
záujmov s ostatn¡imi uvaZovapfmi aj existujúcimi inZinierskymi siet'ami. Re5pektovat'
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podmienky vyplyvajúce zo zátkonov o Zivotnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych
pamiatok a d'al5ie

- Toto rozhodnutie neoprávñuje investora k zaóatiu vystavby a tvorí súðast' dokladov pre
prípravu proj ektovej dokumentácie.

- S realizáciou stavebn¡fch prác je moLné zaóat aL po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti
stavebného povolenia príslu5n¡im stavebnjm úradom.

- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohladnit' pripomienky dotknut¡ich
orgánov, uplatnené v tomto konaní. Je nutné vyäadat si informácie o situovaní inZ. sietí a ich
presné vytfðenie od správcov sietí a technicky vyrie5it' ich prípadné prekládky, resp.
kriZovania.

- najmen5ie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri kriZovaní inãinierskych sietí v zmysle príslu5n¡fch
technick¡fch noriem
- Pred zaéalim stavby je navrhovatel povinn¡i poZiadat' v5etk¡fch vlastníkov a správcov
podzemnfch a nadzemn¡fch vedení a zariadení v dotknutom území o ich vyt¡iðenie. Pred zaö,atim
stavby, pri jej realizâcä a taktieZ aj po jej ukonöení reSpektovat' podmienky správcov podzemnych
vedení z ich vyjadrení k územnému konaniu
' Pri realizárcü stavebnfch prác navrhovatel zabezpeói komplexnú ochranu okolitej prírody a
krajiny pred po5kodením. V prípade pouZitia stavebnfch mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí
dbat' na minimalizáciu po5kodenia predmetnej lokality aj po ukonõení stavebnych prâc,
re5pektovat' prítomné dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo k bezprostrednému alebo
následnému zníZeniu ekologick¡fch a estetickych funkcií ich podzemnfch a nadzemnfch ðastí,
resp. k ich odumretiu
- v okolí stavby nebudú vytvárané Ziadne skládky odpadkov a odpadov, bezprostredne po ukonðení
stavebnych prác uviest'stavenisko do pôvodného stavu
- Organizátcia v¡fstavby musí byt zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo naru5ené
uZívanie budov, aby nebola ohrozená bezpeðnost' a plynulost' cestnej premávky a chodcov
- prebytoðnú zeminu, drobnf stavebny odpad treba likvidovat' na príslu5nej skládke odpadov,
priðom doklad o ich zne5kodnení predloZí stavebník pri kolaudácií stavby

T.Podmienky vyplfvajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutfch orgánov a organizácií:
- Odpadové hospodárstvo - stavebné odpady, ktoré vzniknú poðas v¡fstavby objektu je pôvodca

povinn¡f odstránit' odvozom na skládku odpadov, priðom doklad o ich zne5kodnení predloZí
pri kolaudácií stavby

- Vodné hospodárstvo - o povolenie zriadit' vodnú stavbu studñu vyuZívanú za úöelom získania
pitnej alebo úZitkovej vody, z ktorej bude voda ðerpaná in¡fm spôsobom ako ruðne je potrebné
poZiadat'Obec StaSkov spolu s PD(tlaðivo je k dispozícií na OcÚ)

Obec Staõkov - vyjadrenie podl'a $28 vodného zákona pod ð. Vfst- 520231128/R216 zo dña
07.02.2023
- Studña * vzhfadom no to, àe sa jedná o loknlitu, kde sa nenachádza vhodny vodn! zdroj na

zabezpeðenie vody pre stavebníkov Obec Staikov súhlasí s umiestnením zdroja tak, aby
nebolo naruiené a spôsobené podstatne zníàenie vydatnosti okolitych zdrojov, resp. strata
podzemnej vody v zmysle STN 755 I I5 ,, studne individuálneho zásobovania vodou"

I
Poõas uskutoõñovania stavby dodrãifiat' vðeobecné zásady ochrany pamiatkového fondu
v zmysle zákona ó.4912002Z.2. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení napr.:
- Ak poðas stovebnych prác dôjde k akémukolvek archeologickému nálezu hmotnej povahy,

napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyíkov stariích architehúr, stavebného materiálu, hrobov,
keramiþ, pracovnitch nástrojov, mincí alebo kostrovitch pozostatkov, je nevyhnutné nález
okomàite ohlásit' Krajskému pamiatkovému úradu Zilino, najneskôr na druhy pracovny deñ
po nájdení a ponechot'ho bez znieny qà do obhliadlE krajsþm pømiotkovitm úradom

Podl'a $40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona v prípade zistenia, resp. naruíenia archeologichi'ch
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nálezov poðas staltby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihned'ohlásif
fpÚ Zit¡na. KPÚ Z¡l¡na vykoná odborny dohlad formou obhliadtry vykopov stavby v období od
zaðatia v!,kopovj,ch prác aà po ich ukonðenie. Nólez sa musí ponechat'bez zmeny aà do obhliadlry
XpÚ Z¡t¡na qlebo ním poverenou osobou. Do obhliadtry tvajslc!,m pomiatkovj,m úradom je
nálezca povinny vykonat'vietþ nevyhnutné opatrenio na záchranu nálezu, najmd zabezpeðit'ho
proti poikodeniu, znehodnoteniu, zniðeniu a odcudzeniu. Archeologiclcy nález môàe vyzdvihnút'a
premiestnif z pôvodného miesta a z nálezovi,ch súvislostí iba oprávnená osoba podla prvej vety
m et ó dam i ar che o I o gi c ké ho vy s kumu

Zabezpeðit' preukázateln!,m spôsobom oboznámenie sa s podmienkami závcizného stanoviska
víetþ subjekty zúéastñujúce so na realizácií stavby

Podla $30 ods. 4 pamiatkového zákona závdzné stønovisko krajského pamiatkového úradu sø
vyÈaduje ku vietlc!,m rozhodnutiam in!,ch orgánov itátnej spróvy a orgánov územnej samospróvy,
ktor!,mi môiu byf dotknuté záujmy chránené tymto zákonom. Orgán itátnej správy a orgán územnej
samosprávy, hory vedie konanie, v ktorom môàu byt' dotlcnuté záujmy ochrany pamiatkového
fondu, môZe vo veci samej rozhodnút' øà po doruðení právoplatného rozhodnutia alebo závrizného
stanoviskn orgánu itátnej správy na ochranu pamiatkovéhofondu.

Rozhodnutie o námietkach úõastníkov konania:
Obec Sta5kov- starosta obce, SC ZSK , Záwod Kysuce , A. Hlinku ö,.2621, ðadca, ostatnym
úõastníkom konania ( www.zbgis.sk list vlastníctva ð. 1542, 6275, 6244) so stavebn¡imi
pozemkami CKN ð. 4491/8 v k.ú Sta5kov susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj
vlastníkom susediacich stavieb, ktor¡ich uäivanie by mohlo byt navrhovanou stavbou priamo
dotknuté ($139 ods.2 písm.c) apísm. d) stavebného zákona pozemkov sa oznámenie doruðilo
verejnou vyhláSkou podl'a $ 26 ods. 2 zátkona ð).7111967 Zb. o správnom konaní vúzemnom
konqní neboli vznesené zo strany úöastníkov konsnia àiadne námietley.

Platnost' územného rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle $ 40 ods. 1 stavebného záIr.ona 2 roky odo dña

nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí v5ak platnost', ak v tejto lehote bude podaná Ziadost'
o vydanie stavebného povolenia.

PredÍZenie platnosti je moZné podla $ 40 ods.3 stavebného zâkona len na zâklade Ziadosti
podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. V lehote právoplatnosti musí byt
o prípadnom predÍZení aj rozhodnuté.

Toto rozhodnutie je záw'dzne aj pre právnych nástupcov navrhovatellov a ostatnych
úðastníkov územného konania ( $ 40 ods.4 stavebného zâkona)

Neoddelitel'nú súõast' tohoto rozhodnutia tvorí priloãená situácia.

Odôvodnenie
Navrhovatel'ka : Machovðiaková $imonq, Staikov ( 'podala dña 01 .02.2023 na tunaj5í

stavebn¡f urad návrh na umiestnenie stavby:" Vftanó studña " v kat.územi: Stoikov na parcele
cKN ð.4491/8.
Uvedenfm dñom bolo zaéaté územné konanie.

Návrh bol doloZenf LV ö.8185, kópiou z katastrálnej mapy, bola priloZená situácia osadenia
stavby do terénu, projektová dokumentácia, vyjadreniami obce, doklad o uhradení správneho
poplatku. 

;
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podla $3 ods.I zákona ð.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskoríích

zmien ã doplnkov správne orgány postupuiú v konaní v súlade so zákonmi a ini'mi právnymi

predpismi.' Sú poiinné chrinif i¿"jiy ítátu s spoloðnosti, próva a záuimy fuzich!'ch osôb a
-práinicbj,ch 

osòb a dôsledne vy1adovat'plnenie ich povinností.

Podla $3 ods.2 spróvneho poriadku spróvne orgány sú povinné postupovaf v konaní v úzkei

súðinnosti s úðastníkmi konania, zlðastnen!,mi osobami a inlmi osobami, hori'ch sa konanie

tykn a dat'im vády príleàitost', aby mohli svoje práva a záujmy úðinne obhajovat', najmri so

íyjadrif kpodktadu rozhodnutio, a upløtnil-toà¡t návrhy. Úðastníkomkonaniu, zúðastnenltm

oiob,im a inlm osobám, ktorych sa koianie t!,kn musia správne orgány poslqttovaf pomoc a

pouðenia, aby pre neznalosf právnych predpisov neutrpeli v konaní uimu'

podla $3 ods.3 správneho poriadku Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa

zaoberat' kaàdou vecou, ho;á je predmetom konania, vybavit' ju vðas a bez zbytoðnltch priefahov

a pouùit' najvhodnejíte proslrúdlqt, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci' Ak to povaha veci

pripúito, *å ,o správny'orgán vàdy poh,tsif o jej zmierne vybavenie. Spróvne orgóny dbaiú na
-to,- 

aby konanià priUtttâto hospodárne u bez zbytoðného zafaáovania úðastníkov konsnia a

inych osôb.

podla $3 ods.4 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov, musí vychádzaf zo

spol'ahlivo zisteného itqvu veci. Správne orgány dbaiú o to, aby v rozhodovøní o slutkovo

inoan¡tt, alebo podobn!,ch prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely'

podla $32 ods.l správneho poríadku správny orgán je povinn! zistif presne a úplne skutoðnlt

stav veci a za fj,m úðelom si obstarat'potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie ie
viazany len návrhmi úðastníkov konania.

podl'a $ 36 ods. I stavebného zákona: Stavebny úrad oznámi zaðatie územného konania

dotlclurj,m orgáno* a víetþm známym úðastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla

s miesínym iisfovaním. Súðasne upozorni úðastníkov, áe svoje námietþ a pripomienlqt môàu

uplatnit' najneskoríie pri ústnom pojednávaní, inak Èe sa na ne neprihliadne. Stavebn!' úrad

iznámi zaðatie územniho konania do 7 dni odo dits, kedäe àiadost'o uzemné rozhodnutie úplná'

podl,a $ 36 ods. 2 stavebného zákona: Od tistneho poiednávania môie stavebn!' úrad

upustit'v prípøde, áe je pre tizemie spracovanó územnoplánovacia dokumentácio, na základe ktorei

moáno påsúdit: návrh ia územné rozhodnutie. Ak stavebny úrod upustí od ústneho poiednávania,

urðí lehotu, do horej môàu úðastníci uplatnif námietlE, a upozorni ich, àe sa na neskoriie podané

nómietlcy neprihliadne; táto lehoto nesmie byt'kratíia ako 7 pracovn!'ch dní

podla $ 36 ods. 3 stavebného zákona: Dotknut,á orgány oznámis svoie stanoviská v

rovnakej lehotõ, v ktorej môÈu uplatnit'svoje prípomienþ a ndmietþ úðøstníci územného konunia.

Ak niektory z orgánov itátnej ipróvy potiebuiò na riadne posúdenie.7ávlltu dlhií ðas, stavebny

úrad na jeho àiaãosf urðenú iehàtu p,red jej uplynu¡ím, primerane prediái. Ak dotlotuty orgán, ktory

bol vyrozumeny o zaðqtí územnéhi,o koiinià,'neoznámi v uröenei alebo prediàenei lehote svoje

stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, àe so stavbou z hl'adiska nim sledovanitch záuimov

súhlasí.

podl'a $ 39 ods. I stavebného zákona: V územnom rozhodnutí vymedzí stavebnlt úrad

územie na navrhovanj, úðel a urði podmienþ, Horymi sa zabezpeðia zóujmy spoloðnosti v území,

najmri súlad s velmi a zómermi tizemného plánovania, vecná a ðasová koordinácia iednotlivi'ch
stävieb a in!,ch opatrení v územíi a predovietlrym starostlivosf o iivotné prostredie vðítane

architektoniitc¡,clt å urbanisticlc!,ch hodiA v území, a rozhodne o námietkøch úðastníkov kanqnia'
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V rozhodnutí o umiestnení støvby si v odôvodnenych prípadoch stavebnlt úrad maze vyhradit'
predloáenie podrobnejiích podkladov, projehovej dokumentácie alebo jej ðasti; podfa nich môáe

dodatoðne urðit'd'alíie podmienlry, ktoré sa musia zahrnút'do stavebného povolenia.

Po preskúmaní návrhu stavebnj úrad zistil, Le predloäen¡f návrh je dostatoönfm podkladom

pre jeho posúdenie.

Následne stavebnf úrad oznámil podl'a $ 36 stavebného zákona dña 06.02.2023listom pod ð. V¡fst-

520231128/R215 zaéafie územného konania vzmysle $ 35 ods. I v5etk¡im znátmym úðastníkom

konania a dotknutfm orgánom verejnou vyhláSkou v súlade s ust. $ 36 ods. 4 stavebného zákona.

Z dôvodu ùe sajedná o umiestnenie líniovej stavby alebo v odôvodnen¡ich prípadoch aj zvlá5t'

rozsiahlej stavby, stavby s velikym poðtom úðastníkov kon¿nia ako aj Ze stavebnému úradu nie sú

znétmi úðastníci konania alebo ich pobyt nie je znëm| Uöastníkov konania upozornil, Ze svoje

námietky a pripomienky môZu uplatnit' písomne resp. ústne najneskôr do 03.03.2023 v opaðnom

prípade nebudú vzaté do úvahy. Rovnakú lehotu urðil aj dotknut¡fm orgánom podl'a $36 ods. 3

stavebného zárkona. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke obce od

09.02.2023 do 24,02.2023.
Úöastníci územného konania neuplatnili námietky proti umiestneniu stavby, o ktorfch by

stavebn¡f úrad musel rozhodovat'.

Okruh úðastníkov konania bol stanoveny v súlade s ust.$34 stavebného zátkona v zmysle

ktorého sú úðastníkmi územného konania navrhovatel', obec, ak nie je stavebn¡im úradom

príslu5n¡fm na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplyva z osobitného predpisu, ako aj

právnické osoby afyzické osoby, ktor¡ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom stavbám aj

k susedn¡fm pozemkom a stavbám vrátane b¡ov môZu byt'rozhodnutím priamo dotknuté.

V rámci územného konania vedeného v súlade s ust.$34 ai. $38 stavebného zâkona
v spojení s ustanoveniami zákonaë:.7111967 Zb. o správnom konaní bol návrh preskúmanf podla
ust.$37 v spojení s38 a súvisiacich ustanovení stavebného zátkona. Bol preskúmany súlad stavby

s plátnom územnoplánovacou dokumentáciou. Úalej bol preskúmanf rozsah stavby jej umiestnenie

a jej koordinácia s in¡imi ðinnost'ami v danom izemí. Návrh bol posúdeny z hladiská
starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. Ze tlimto hl'adiskám neodporuje, ani Zivotné prostredie

neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje v5eobecnym technick¡fm poZiadavkám na vistavbu,
stanoven¡fm v $47 stavebného zátkona a vo vyhl. MZP SR ë:.53212002 Z..z o vSeobecn¡ich

technickych poZiadavkách na stavbu.

Vkonaní boli uplatnené stanoviská dotknutych orgánov vzmysle $140a stavebného

zâkona, ktoré uplatñujú poZiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti záwàznymi stanoviskami podla
ust. $ 1 40b) stavebného zátkona.

Vplyv navrhovanej stavby na Zivotné prostredie, Zivot a zdravie osôb, poZiamu ochranu, dopravu
a bezpeðnost' práce bol posudzovany dotknutymi orgánmi Státnej správy chrániacimi verejny
zánjem podlla osobitn:Ích predpisov ( $126 stavebného zâkona), ktor¡ich stanoviská neboli
zâpomé.

K návrhu sa vyjadrili : Obec Staíkov - vyjadrenie podla $28 vodného zákona pod ð. Vitst-

52023/128/R216 zo dña 07.02.2023. Jeho stanovisko nebolo zamietavé aani protichodné aje
zahmuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebny úrad v konaní primerane postupoval podl'a ust.3 ods.l , 2,3,4, 5 správneho poriadku,

priðom podl'a g3 ods.1 dbal na súlad Èo zákonmi a inymi právnymi predpismi, podl'a $3 ods.2 mali

úðastníci konania moZnost' sa v konaní vyjadrit', podlla $3 ods.3 správny orgán dbal na to, aby sa
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zaoberal vecou bez zb¡oðnjch priet'ahov a pouZil najvhodnej5ie prostriedky, ktoré vedú

k správnemu vybaveniu veci a súðasne dbal na to, aby konanie prebiehalo hospodárne bez

zb¡oðného zataâovania úðastníkov konania a podl'a $3 ods.4 rozhodoval podla spoliahlivo

zisteného stavu veci , podl'a $3 ods.5 informoval vðas verejnost' o konaní a vydal rozhodnutie

v súlade s $46 a $47 správneho poriadku.

Na zfülade tlfchto skutoðností stavebn¡f úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo v¡irokovej ðasti.

V súlade s ust. g 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. $ 26 ods.2 záIrlona é,.7111967 Zb. o
správnom konaní v platnom zneni sa toto rozhodnutie o umiestnení stavby doruðuje aj formou
verejnej vyhláSky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste. Zadei doruðenia sa

povaZuje I 5 deñ vyvesenia a zverejnenia.

Pouðenie
Proti tomuto rozhodnutiu podla $ 53 a nasl. zákona ö. 7111967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok) v znení neskor3ích predpisov, moZno podat' odvolanie do 15 dní odo dña

doruðenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Staðkov, Ul. Jozefa Kronera ð. 588,

023 53 Sta5kov.

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom aZ po vyðerpaní riadnych opravn;ich prostriedkov.

u) \:ry l

Ing.Ladishv 5imðisko
starosta obce

-/
J

€¡-- fìt

Správny poplatok v zmysle pol. ö.59 písm. a) bod L zákona ð.145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskoriích noviel bol uhradeny na Obci Staikov v hodnote 40,00 eur dña

0t.02.2023.

Doruðuje sa:
Machovöiaková S imona, Sta5kov
Obec Sta5kov- starosta obce
SC ZSK ,ZáwodKysuce, A. Hlinku ó.2621,ðadca
ostatnym úðastníkom konania ( www.zbgis.sk list vlastníctva ð. 1542, 6275,6244) so stavebnjmi
pozemkami CKN ð. 4491/8 v k.ú Sta5kov susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj

vlastníkom susediacich stavieb, ktorych uZívanie by mohlo byt' navrhovanou stavbou priamo

dotknuté ($139 ods.2 písm .c) apísm. d) stavebného zákona pozemkov sa rozhodnutie doruðuje

verejnou vyhláSkou podl'a $ 26 ods. 2 zëtkona é,.7111967 Zb. o správnom konaní

Na vedomie:
Okresn¡i úrad Öadca odbor starostlivoþti o ,LP, Pal{ikgv1ö.91, ðadca
Okresn¡f úrad Cadca odbor CDaPK, falárikova ð.91, Cadca
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Príloha: situácia umiestnenia stavby

Toto rozhodnutie musl byt' vyvesené po dobu l5 dní spôsobom v mieste.obvyklory, posledn¡i deñ

lehoty vyvesenia je dñom doruðenia.

VYVESENÉ NÑN ag 0J. ht5 ZVESENÉ DÑA: lJ, 0b, lau

Peðiatka a podpis orgánu, ktoqi potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

¿

I

I

I
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