
OBEC NESLUŠA
�íslo: 802/2018 Nesluša d�a 25.07.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovate� Vladimír Gašinec

Adresa 024 01 Kysucké Nové Mesto, Jesenského 1234/17

požiadal d�a 04.07.2018 o vydanie stavebného povolenia

na stavbu Rekrea�nýdom

Najej umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie pod �íslom 807/2016 zo d�a 10.06.2016
& rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby pod �. 540/2018 zo d�a 31.05.2018, ktoré

nadobudlo právoplatnos�d�a 03.07.2018.

Obec Nesluša. ako príslušný stavebný úrad pod�a5 117 ods. 1 zákona �. 50/1976 Zb.
oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon). vznení neskorších zmien

adoplnkov preskúmal pod�a5 62 ods. 1 stavebného zákona Žiados� v stavebnom konaní

a rozhodol takto:

stavba : Rekrea�nýdom

v katastrálnom území Nesluša

na pozemku parc. �. 3140/37

3140/25

sa pod�aš 66 ods. 1 stavebného zákona

POVO�UJE



PRE USKUTO�NENIE STAVBY SA UR�UJÚTIETO PODMIENKY:

1. Stavba bude uskuto��ovaná podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá

je sú�as�ou tohto stavebného povolenia. Projektant vypracovaného projektu stavby
zodpovedá aj za jeho realizovate�nos� v zmysle 5 46 stavebného zákona.

Prípadné zmeny nesmú by�urobené bez predchádzajúcehopovolenia stavebného
úradu.

2. Stavebník zabezpe�í vytý�eniestavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou

oprávnenou vykonáva� geodetické a kartografické �innosti & autoriza�né overenie

vybraných geodetických a kartografických �inností autorizovaným geodetom
a kanografom. Vyty�ovanie urobi� v súlade s vydaným rozhodnutím o umiestnení

stavby.
3. Pri uskuto��ovam' stavby je nutne' dodržiava� predpisy týkajúce sa bezpe�nostipráce

a technických zariadení & dba� na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri stavbe a jej uskuto��ovaní musia by�dodržané všeobecné technické požiadavky na

uskuto��ovanie stavieb vzmysle ust. š 48 stavebného zákona apríslušne' technické

normy zvláš�: bezpe�nostnáhygienické. protipožiarne.
5. Stavba bude dokon�ená najneskôr do 5 rokov odo d�a právoplatnosti tohto

rozhodnutia. Stavebník je povinný písomne oznámi� stavebnému úradu za�atie

stavby.
6. Stavbu budú uskuto��ova� stavebník a svojpomocne.
Odborný dozor nad jej uskuto��ovaním bude vykonáva�:
Ing. Ján Vojtek, Májová 1144. 022 01 �adca.

7. Pod�a š 70 stavebného Zákona — „Stavebné povolenie a rozhodnutie o pred�ženíjeho
platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.“

8. �alšiepodmienky a podmienky napojenia na technické siete a úpravu staveniska:

a) Dodrža� podmienky umiestnenia stavby, odstupové vzdialenosti a podmienky
uplatnené v stanoviskách dotknutých orgánov, ktoré boli dané v rozhodnutí

o zmene umiestnenia stavby pod �.540/2018 zo d�a 31.05.2018.

b) Stavba musí by�opatrená ú�innýmizachytáva�misnehu, dáž�ovými ž�abmi
a zvodmi. Daž�ovú vodu zo strechy likvidova� na vlastnom pozemku.

c) Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzda� oprávnenému subjektu
na zhodnotenie, alebo zneškodni� na povolenej skládke alebo vo vhodnom
zariadení v zmysle zákona �. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Ku kolaudácii doloži� doklady o spôsobe likvidácie odpadu.

d) Na uskuto�nenie stavby použi�stavebné výrobky, ktoré sú Vhodné na použitie
v stavbe pod�azákona �. 133/2013 Z.z. o stavebnýchvýrobkoch.

e) Stavba môže by�užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá pred užívaním
stavby návrh na vydanie kolauda�ného rozhodnutia pod�aš 79 stavebného

zákona.

9. Stavebné povolenie stráca platnos�,ak do dvoch rokov odo d�a kedy nadobudlo

právnu moc, nebola stavba za�atá. Stavba nesmie by�za�atá,kým stavebné

povolenie nenadobudne právoplatnos�pod�a5 52 zákona �.71/1967 Zb. o správnom
konaní /správnyporiadokl.

11. Námietky ú�astníka — (kov) konania: V stavebnom konaní neboli uplatnené námietky.



0 d 6 v 0 d n e n i e

D�a 04.07.2018 si na stavebnom úrade uplatnil Vladimír Gašinec. bytom Jesenského �.

1234/17. Kysucké Nové Mesto žiados� ovydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Rekrea�nýdom“ na pozemku �. KN-C 3140/37 a�. KN-C 3140/25 vk.ú. Nesluša. Na
základe uplatnenej žiadosti stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou (neznámym
Vlastníkom pozemku �. KN-C 3140/1) adotknutým orgánom za�atie stavebného konania

pozvánkou zo d�a 04.07.2018 pod �.802/2018 & ústne pojednávanie stanovil na 25.07.2018.

Stavebný úrad Vuskuto�nenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiados�
ostavebné povolenie zh�adísk uvedených vust. & 62 stavebného zákona. prejednal ju
sú�asmíkmi konania adotknutými orgánmi azistil, že uskuto�nením (ani budúcim
užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené

práva aoprávnené záujmy ú�astníkov konania. Dokumentácia stavby sp��apožiadavky
ur�ené vust. š 43d stavebného zákona. ako aj podmienky územného rozhodnutia

o umiestnení stavby.
V konaní neboli uplatnené vo�i stavbe žiadne námietky a pripomienky zo strany ú�astníkov
konania.

V priebehu stavebného konania stavebný úrad nenašiel také dôvody. ktoré by
znemož�ovali povolenie stavby, preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej
�asti tohto rozhodnutia.

P 0 u �e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo d�a jeho doru�enia môžu ú�astníci konania
odvola� na Obec Nesluša (adresa: Obecný úrad, 023 41 Nesluša �. 978). Oodvolaní

rozhodne Okresný úrad Žilina. odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúma� súdom až po vy�erpaní riadneho opravného
prostriedku.

Navrhovate� uhradil správny poplatok vzmysle zákona NR SR �. 145/1995 Z.z. osprávnych
poplatkoch v znení neskorších noviel: 50 eur.

Ing. Zuzana Jancová

starustka obce

Rozhodnutie sa doru�í :

Ú�astníkom konania (š 59 stavebného zákona — stavebník; osoby, ktoré majú Vlastnícke alebo iné

práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo

iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu by�stavebnýmpovolením dotknuté) v intenciách ust.

š 61 ods. 4 stavebného zákona a 5 26 zákona �. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
verejnou vyhláškou,a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce
Nesluša. Posledný de� tejto lehoty je d�om doru�enia.

Potvrdenie () vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené d�a : ....... '. ....... '..................

Zvesené d�a: ...........................................



Rozhodnutie sa doru�uje
- ú�astníkom konania:

1. Vladimír Gašinec, Jesenského 1234/17, 024 04 Kysucké Nové Mesto

2. Ing. Ján Vojtek, Májová 1 144, 022 01 �adca(projektant, stavebný dozor)

- dotknutým orgánom :

3. Okresný úrad Žilina,pozemkový & lesný odbor, Vysokoškolákov �.8556/33B, 010 08 Žilina
4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP, Litovelská 1218

Co: Obec Nesluša, starostka obce

Vybavuje: Z. Mar�anová

�.t1041/4339350


