
 

 

O b e c   S t a š k o v 

Ul. Jozefa Krónera 588,  023 53 Staškov 

č.j. Výst. S2019/8/R1358                                                              V Staškove, dňa  4.10.2019 

 

 

Vec : Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania a o upustení od 

ústneho konania 

 

 Obec Staškov, ako príslušný stavebný úrad podľa zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v 

znení neskorších zmien a doplnkov, podľa zákona č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení doplnkov  , v zmysle §18 odst.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní v platnom znení upovedomuje účastníkov konania o začatí konania o priznaní 

postavenia účastníka konania vo veci Dodatočného povolenia už zrealizovanej časti stavby /podľa 

§88a stavebného zákona/ Výrobno- skladová hala v kat. území Staškov na pozemku parcelné číslo 

CKN 2463/47 , 2463/48 , 2463/49, 2463/50 , 2463/52 , 2463/61 , 2464/1 , 2464/2 , 2464/3 , 

stavebníka Kontakt- Sk , s.r.o. , Staškov č.1033 , IČO:36413569  
 

Stavebník :  KONTAKT – SK, s.r.o., Staškov č. 1033,  začal so stavbou „ Výrobno - skladová hala“   

v kat. území  Staškov  na pozemku  parcelné číslo KN   2463/47, 2463/48, 2463/49, 2463/50, 

2463/52, 2463/61, 2464/1, 2464/2, 2464/3  v k.ú Staškov. Stavba je povolená stavebným povolením 

č.j.: Výst. - S2019/8/R29 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.4.2019.  Dňa 14.08.2019 bola na 

stavebný úrad doručená odpoveď Slovenskej stavebnej inšpekcie, Inšpektorátu Žilina, Predmestská 

1613/80, sťažovateľke p. Janke Čulákovej bytom Staškov č.  Z odpovede je zrejmé, že SSI, 

vykonala štátny stavebný dohľad na ktorom zistila rozpor už zrealizovanej časti stavby 

s výkresovou dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom v stavebnom konaní, čím stavebník 

stavia stavbu v rozpore s podmienkou č. 1 stavebného povolenia.  Následne obec Staškov vykonala 

miestne zisťovanie na predmetnej stavbe na základe urgencie p. Janky Čulákovej a vydala dňa 

20.8.2019 Rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktoré spočívalo v nariadení s okamžitou platnosťou 

zastaviť všetky stavebné práce na predmetnej stavbe. Následne O 

bec Staškov začala dňa 27.8.2019 Konanie podľa § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení 

už zrealizovanej časti stavby. Na deň 17.9.2019 o 10.00 bolo nariadené ústne rokovanie k 

prejednaniu predloženého návrhu. Najneskoršie na tomto jednaní mohli uplatniť svoje námietky 

všetci účastníci konania. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej 

správy. Dňa 10.9.2019 bolo na obec Staškov doručené vyjadrenie účastníka konania – námietky 

proti konaniu o dodatočnom povolení zmeny stavby č.j. Výst. S2019/8/R1219 podané právnym 

zástupcom Janky Čulákovej , JUDr. Jankou Hanulákovou. Námietkou zo dňa 4.9.2019 /doručené 

Obecnému úradu v Staškove dňa 10.9.2019/  proti rozhodnutiu o dodatočnom povolení zmeny 

stavby č.j.S2019/8/R1219 sa Emília Hegyiová,Staškov č.,Mgr.Emília Vojtečková,Staškov 

č.,Vojteček Jaroslav st., Staškov č.,Vojteček Patrik,Staškov č.,Vojteček Jaroslav ml., Staškov 

č.,Gulčik Peter,Staškov č.,Gulčik Vladimír,Staškov č.,,Maslík Milan,Staškov č.,Maslíková 

Anna,Staškov č.,Maslíková Terézia,Staškov č.,Maslíková Mária,Staškov č.,Dana 

Perďochová,Staškov č.,Dušan Perďoch,Staškov č.,František Drozdek,Staškov č.,Mária 

Drozdeková,Staškov č.,Roman Zavodník,Staškov č.,Ladislav Drozdek,Staškov č.,Štrkáňová 

Alena,Staškov č.,Štrkáň Pavol Staškov č.,Janka Letková,Staškov č,Jozefa Machovčáková,Staškov 

č.,Alojz Balošák,Staškov č.,František Letko,Staškov č.,Daniela Letková,Staškov č.,Jana 

Letková,Staškov č. Jozefína Sluková,Staškov č,Helena Kučová,Staškov č,Ladislav Kučo,Staškov 

č.,Anna Ďurkáčová,Staškov č.,Ján Ďurkáč st.,Staškov č., Ján Ďurkáč ml.Staškov č.,Rudolf 

Maslík,Staškov č.,Anna Maslíková,Staškov č.,Ján Belko Staškov č., Ľudmila Belková Staškov 

č.,Eva Kraliková,Staškov č, Emília Smrečková,Staškov č.,Peter Smreček,Staškov č.,Pavol 

Smreček,Staškov č.,Dana Smrečková,Staškov č., Anna Ohrádková,Staškov č.,Anna 

Balošaková,Staškov č.,Dominika Žideková,Staškov č.,Milan Ohrádka,Staškov č.,Miroslav Čulák 



 

 

ml.,Staškov č.,Jana Čuláková,Staškov č.,Janka Čuláková,Staškov č., Vladimír CHromík,Staškov 

č.,Jozefa CHromíková,Staškov č.,Gabriela Štichová,Staškov č., Robert Štich,Staškov č.,Jozefa 

Badžgoňová,Staškov č.,Vladislav Badžgoň Staškov č.,Pavol Balošák,Staškov č.,Peter 

Balošák,Staškov č.,Jozefa Švíková,Staškov č.,Monika Letková,Staškov č.,Vladimír Letko,Staškov 

č.,Eva Urbaníková,Staškov č.,Štefan Urbaník,Staškov č. Jozef Mojtek,Staškov č.,Katka 

Balažová,Staškov č.Radoslav Baláž,Staškov č,Mgr.Anna Krištofíková,Staškov č.,Jaroslav 

Furdan,Staškov č.,Vlasta Furdanová,Staškov č,Ľudmila Kováčiková,Staškov č.,PhDr.Anna 

Janíková,Staškov č.,Mária Ohrádková,Staškov č.,Jozef Ohrádka,Staškov č.,Marián 

Ohrádka,Staškov č.,Stanislava Ohrádková,Staškov č.,Adrián Ohradka,Staškov č.,Jana 

Pišteková,Staškov č.,Jozefa Hanuláková,Staškov č.,Mária Kubalaková,Staškov č.,Oľga 

Červencová,Staškov č.,Miroslav Červenec st.Staškov e.,Miroslav Červenec ml.,Staškov č. Jaroslava 

Turiaková,Staškov č.,Mgr.Alena Kožáková,Staškov č., Ing.PhD Šimon Kožák,Staškov č., František 

Perďoch,Staškov č.,Samuel Sadlek,Staškov č.,Erika Sadleková,Staškov č.,Ladislav Sadlek,Staškov 

č.,Jana Poláčková,Staškov č.,Marián Poláček,Staškov č.,Miroslav Čulák,Staškov č.,Štefan 

Vojvodík,Staškov č.,Jana Vojvodíková,Staškov č.,Alena Kovačiková,Staškov č.,Stanislav 

Kovačik,Staškov č. Svitková Helena,Staškov č.,,Pavol Jakubík,Staškov č.,Mária Ohradková 

,Staškov č.,Jaroslav Mariak,Staškov č., Mária Urbánková,Staškov č.,Iveta Mročková,Staškov 

č.,Silvia Kopková,Staškov č.,František Mojtek,Staškov č.,Anna Pakošová,Staškov č.,Emília 

Belková,Staškov č. Petra Belková,Staškov č. /ďalej len domnelí účastníci konania/  domáhali 

postavenia účastníka konania   

 

V súlade s §14 ods.1 zákona č.71/1967 Zb o správnom konaní je účastníkom konania ten  , o koho 

právach  , právom chránených záujmoch  alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva  , 

právom chránené záujmy a povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté  , účastníkom 

konania je aj ten , kto tvrdí , že môže byť rozhodnutím vo svojich právach  , právom chránených 

záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý , a to až do času , kým sa preukáže opak. 

V súlade s §14 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní je účastníkom konania aj ten , komu 

osobitný zákon takéto postavenie priznáva. 

 

Správny orgán je povinný spresňovať okruh účastníkov konania počas celého konania. Povinnosťou 

účastníka je dodržiavanie určitých lehôt, povinnosť navrhnúť dôkazy, ktoré sú mu známe, predložiť 

listiny na dôkazné konanie, strpieť miestnu obhliadku, dostaviť sa na predvolanie správneho 

orgánu, doplniť náležitosti podania predpísané právnymi normami. Pre realizáciu uvedených práv a 

povinností sa predpokladá aktivita účastníka . Účastník môže samostatne konať v takom rozsahu, v 

akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba zodpovednosť.  

 

Na základe uvedených skutočností žiada obec Staškov ako stavebný úrad domnelých účastníkov 

konania  o predloženie dokladov , dôkazov  , ktoré sú im známe a predloženie listín potrebných na 

dôkazné konanie v lehote do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. 

Ostatní účastníci konania sa môžu s predloženými dokladmi oboznámiť na obci Staškov a 

uplatňovať všetky svoje práva účastníkov konania v lehote do 7 dní od doručenia dokladov a 

oznámiť svoje návrhy a vyjadrenia ako aj dôkazy a skutočnosti ako podklady k vydaniu 

rozhodnutia. V zmysle ustanovení zákona  o správnom konaní budú predložené doklady  , 

písomnosti a návrhy a vyjadrenia podkladmi pre vydanie rozhodnutia. 

 

                                                                                                                               

Ing. Ladislav Šimčisko 
                  starosta obce 

 

 

 

 



 

 

Doručuje sa:  

Ing. Arch. Dušan Genčanský , Urban Pro , s.r.o. , Okružná 787/18 , 058 01 Poprad 

Slovenská stavebná inšpekcia , Inšpektorát Žilina , Predmestská 1613/80 , 010 01 Žilina 

Okresný úrad -odbor starostlivosti o ŽP , Palárikova 91 , 02201 Čadca 

Slovak Telecom , a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava 

Správa ciest ŽSK , Martina Rázusa 104 , 010 01 Žilina 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru , ul. A. Hlinku 4 , 022 01 Čadca 

MV SR , Okresné riaditeľstvo PZ , okresný dopravný inšpektorát , Palárikova 977/25 , 002 01 

Čadca  

Železnice SR , Generálne riaditeľstvo , odbor expertízy , Klemensova 8 , 813 61 Bratislava 1 

Sevak a.s. , Bôrická cesta 1960 , 010 01 Žilina 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva , ul. Palárikova 1156 , 022 01 Čadca 

Slovenský vodohospodársky podnik , š.p. , Nábrežie I. Krasku č.3/834 , 921 80 Piešťany 

Emília Hegyiová,Staškov č.,Mgr.Emília Vojtečková,Staškov č.,Vojteček Jaroslav st., Staškov 

č.,Vojteček Patrik,Staškov č.,Vojteček Jaroslav ml., Staškov č.,Gulčik Peter,Staškov č.,Gulčik 

Vladimír,Staškov č.,,Maslík Milan,Staškov č.,Maslíková Anna,Staškov č.,Maslíková 

Terézia,Staškov č.,Maslíková Mária,Staškov č.,Dana Perďochová,Staškov č.,Dušan 

Perďoch,Staškov č.,František Drozdek,Staškov č.,Mária Drozdeková,Staškov č.,Roman 

Zavodník,Staškov č.,Ladislav Drozdek,Staškov č.,Štrkáňová Alena,Staškov č.,Štrkáň Pavol Staškov 

č.,Janka Letková,Staškov č,Jozefa Machovčáková,Staškov č.,Alojz Balošák,Staškov č.,František 

Letko,Staškov č.,Daniela Letková,Staškov č.,Jana Letková,Staškov č. Jozefína Sluková,Staškov 

č,Helena Kučová,Staškov č,Ladislav Kučo,Staškov č.,Anna Ďurkáčová,Staškov č.,Ján Ďurkáč 

st.,Staškov č., Ján Ďurkáč ml.Staškov č.,Rudolf Maslík,Staškov č.,Anna Maslíková,Staškov č.,Ján 

Belko Staškov č., Ľudmila Belková Staškov č.,Eva Kraliková,Staškov č, Emília Smrečková,Staškov 

č.,Peter Smreček,Staškov č.,Pavol Smreček,Staškov č.,Dana Smrečková,Staškov č., Anna 

Ohrádková,Staškov č.,Anna Balošaková,Staškov č.,Dominika Žideková,Staškov č.,Milan 

Ohrádka,Staškov č.,Miroslav Čulák ml.,Staškov č.,Jana Čuláková,Staškov č.,Janka 

Čuláková,Staškov č., Vladimír CHromík,Staškov č.,Jozefa CHromíková,Staškov č.,Gabriela 

Štichová,Staškov č., Robert Štich,Staškov č.,Jozefa Badžgoňová,Staškov č.,Vladislav Badžgoň 

Staškov č.,Pavol Balošák,Staškov č.,Peter Balošák,Staškov č.,Jozefa Švíková,Staškov č.,Monika 

Letková,Staškov č.,Vladimír Letko,Staškov č.,Eva Urbaníková,Staškov č.,Štefan Urbaník,Staškov 

č. Jozef Mojtek,Staškov č.,Katka Balažová,Staškov č.Radoslav Baláž,Staškov č,Mgr.Anna 

Krištofíková,Staškov č.,Jaroslav Furdan,Staškov č.,Vlasta Furdanová,Staškov č,Ľudmila 

Kováčiková,Staškov č.,PhDr.Anna Janíková,Staškov č.,Mária Ohrádková,Staškov č.,Jozef 

Ohrádka,Staškov č.,Marián Ohrádka,Staškov č.,Stanislava Ohrádková,Staškov č.,Adrián 

Ohradka,Staškov č.,Jana Pišteková,Staškov č.,Jozefa Hanuláková,Staškov č.,Mária 

Kubalaková,Staškov č.,Oľga Červencová,Staškov č.,Miroslav Červenec st.Staškov e.,Miroslav 

Červenec ml.,Staškov č. Jaroslava Turiaková,Staškov č.,Mgr.Alena Kožáková,Staškov č., Ing.PhD 

Šimon Kožák,Staškov č., František Perďoch,Staškov č.,Samuel Sadlek,Staškov č.,Erika 

Sadleková,Staškov č.,Ladislav Sadlek,Staškov č.,Jana Poláčková,Staškov č.,Marián 

Poláček,Staškov č.,Miroslav Čulák,Staškov č.,Štefan Vojvodík,Staškov č.,Jana 

Vojvodíková,Staškov č.,Alena Kovačiková,Staškov č.,Stanislav Kovačik,Staškov č. Svitková 

Helena,Staškov č.,,Pavol Jakubík,Staškov č.,Mária Ohradková ,Staškov č.,Jaroslav Mariak,Staškov 

č., Mária Urbánková,Staškov č.,Iveta Mročková,Staškov č.,Silvia Kopková,Staškov č.,František 

Mojtek,Staškov č.,Anna Pakošová,Staškov č.,Emília Belková,Staškov č. Petra Belková,Staškov 

Obec Staškov – stavebný úrad 

 

 

Na vedomie: 

Prosman & Pavlovič, Advokátska kancelária, s.r.o, Hlavná 31, 917 01 Trnava 

 



 

 

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2 zákona 

č.71/1967 Zb o správnom konaní. 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým , posledný deň 

lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 

04.10.2019 

 

 

 

 

 

...............................................     .................................................... 

         podpis, pečiatka       podpis, pečiatka 

 


