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OBEC KLOKOCOV
023 22 Klokočov č. 962

I

... iT r.,.

C.j:Výst.282l2020lCa
Vybavuje: Čavajda

V Klokočove,23.4.2020

ROZIilODN[UTIE
o DoDATočľonĺ PovoLENÍ sTAvBY

Stavebník: Marta Gľešáková

Adresa: Žilina,

podala žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu ,,Stavebné úpravy
ľodinného domu" na pozemku p.č. CKN 6593 v k.ú. Klokočov.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný urad podl'a s ll7 zákonač.50l|976 Zb. oúzemnom
planovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v zneni neskorších predpisov, prerokoval žiadosť
stavebníka podľa $$ 88a, 58 až 66 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba 
'''TA'EBNE 

UPRA'Y R.DINNÉH. D.MU*

na pozemku p.č. CKN 6593 v k.ú. Klokočov sa podľa $ 88a ods. 4 a $ 66 stavebného zékona

d od at očne p o v o l'u j e

azároveív súlade s ustanovením $ 82 ods. 1 stavebného zákona sa

povol'uje užívanie stavby.

Pre užívanie stavby Obec Klokočov podl'a $ 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto
podmienky:

1. Stavbu užívať v súlade splatnými právnymi predpismi o vytvaraní a ocbľane zdravých
životných podmienok / hlavne z hl'adiska ochrany zdravia lbdí /, predpismi, týkajúcimi sa
požiaľnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení.

2.Pn nakladanískomunálnym odpadom ,zaobchádzať v súlade sovšeobecĺezávazným
nariadením obce, a v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
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Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na kolaudovanej stavbe zistené
nedostatky:

-dokončiť podbitie na strešnej konštrukcii rodinného domu v lehote do 3l.t2.2020.

Zístené nedostatky nebránia riadnemu uŽívaniu stavby a vydaniu kolaudačného ľoáodnutia.

Rozhodnutie o námietkach a pľipomienkach účastníkov konania:
V pľiebehu konania o dodatočnom povolení stavby a vživani stavby neboli zo strany

účastníkov konania vznesené námietky ani pripomienky.

oDÔvoDNENIE

Stavebník ,,Maľta Grešáková, Žilina,' i, požiada|a obec Klokočov, ako príslušný
stavebný úľad o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu ,,Stavebné úpravy rodinného
domu", na pozemku p. č. CKN 6593 v k.ú. Klokočov.

Yychádzajúc zuvedeného obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný trad, podl'a $ l17 zákona č.
5011976 Zb. o územnom planovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom zsleni, zaháji|
konanie podľa $ 88ď ods.l stavebného zékona o stavbe ,,Stavebné úpravy rodinného domuo', na
pozemku p. č. CKN 6593 v k.ú. Klokočov.

Nakol'ko boli stavebnému uradu predložené všetky potrebné doklady pľe vydanie dodatočného
stavebného povolenia, stavebný úrad na ich podklade konštatuje, že dodatočné povolenie stavby nie je
v rozpore s verejnými záujmami chĺanenými týmto zákonom a osobitn;ýĺni predpismi.

Vychádzajúc z uvedených skutočností stavebný uľad oznámil začatie
konania o dodatočnom povolení stavby a naľiadil ústne ľokovanie spojené s miestnym
zisťovaním na dňa l.4.2020.

V priebehu konania o dodatočnom povolení stavby neboli zo strany účastníkov konania vznesené
nrĺmietky ani pripomienky. Vzhľadom k tomu, že stavba je zĺealizovaná auŽívania schopná' stavebný
'Úrad zéroveň s jej dodatočným povolením povolil aj užívanie stavby.

Zistene drobné nedostatky nebránia riadnemu uŽívaniu stavby a vydaniu kolaudačného
ľozhodnutia. Predmetom dodatočného povolenia a povoleniaužívaĺia stavby nie sú objekty : terasa a
spevnené plochy.

Stavebný uľad v uskutočnenom dodatočnom stavebnom konaní preskúmal predloŽenú Žiadosť
o dodatočné povolenie Zneny stavby z hľadísk uvedených v $ 88ď, $ 58 aŽ 66, $ 82 stavebného
zikona, prejednal ju s účastníkmi konania a zistil, že uskutočnením ani užívaním stavby nie sú
ohľozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohľozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania.

Dokumentácia spĺňa základne požiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebného
zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by brrínili dodatočnému povoleniu
stavby a užívaniu stavby.
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PoUčENIE

Podl'a $ 54 zakona č. 7111967 Zb. o správnom konaní pľoti tomuto roáodnutiu možno podať
odvolanie v lehote l5 dní odo dňa jeho doručenia na obec Klokočov.
V zmysle $ 47 ods. 4 zék. č,. 7l/1967 Zb. v p|atnom znení je toto ľozhodnutie pľeskúmatelhé súdom
až po vyčerpaní riadneho opravného pľostriedku.

RSP

(
Jana Foldiíová

starostka obce

cC

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Marta Grešĺĺková, Žilrinu-'
2. HEAD Studio s. r. o.,
3. obec Klokočov, starostka obce

ostatným účastníkom konania sa roáodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2)
zékona č. 7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením rozhodnutia na dobu
15 dní na uľadnej tabuli obecného úradu v Klokočove.

Toto ľozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoý vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENE oŇA: ZVESENE DNA:

Pečiatka a podpis orgánu, kto4ý powrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Spľávny poplatok v zmysle zákona č. l45/l995 Z.z' v platnom zneni vo výške l 50 EUR bol uhľadený .

Tel. 041i43581 10, kI.12 - starosta
Tel. 041/4358l l0' kl. l6 - knižnica

www.klokocov.sk

Tel. 041/4358l l0' kl. l8 - učtáreň
Tel. 041/43581 10, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04l14358l l0' kl. |7 - úsek
daní a polhohospodárstva

dane@klokocov.sk


