
... l'1...It la
Y

OBEC KLOKOCOV
023 22 K|okočov č. 962

Výst. 580/202OlČa
Vybavuje: Čavajda

v Klokočove 17.7.2020

ROZIJODNUTIE
o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník: Mgľ. Peteľ Blaha a Bc. Gabľiela Blahová

Adresa: Čadca

v zastúpení Ing. Danielom Drábikom, Žilina, podali dňa 4.6.2020
obci Klokočov Žiadosť o povolpnie zmeny stavby ,,Novostavba rodinného domu"
na pozemkoch p.č. C-KN 4010, 40l l, 4012,4008 v k. ú. Klokočov, pred jej dokončením.
Na stavbu bolo vydané Stavebné povolenie obcou Klokočov dňa 23.6.2017
pod čj. Yýst.475l20l7lČa. Predmetom zmenyje stavba hospodárskej budovy na pozemku
parc. č. CKN 4008 v k. ú. Klokočov.

obec Klokočov, ako príslušný stavebný úrad podľa $ 1l7 zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zékon/ v platnom znení, v súlade
s $ 68 ods. 2 stavebného zákona preľokoval Žiadosť v rozsahu v akom sazmena dotýka práv,
právom chľánených zátujmov alebo povinnosti účastníkov konania, ako i záujmov chĺánených
dotknutými orgánmi a rozhodol takto:

Zmena nedokončenej stavby: ,,Novostavba ľodinného domu" v rozsahu podl'a
projektovej dokumentácie oveľenej stavebným úľadom v konaní, spočívajúca v stavbe
hospodárskej budovy'

na pozemku p.č. C-KN 4008 v k. ú. Klokočov sa

povoltuje.
Na uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto ďalšie podmienky:

l.Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie oveľenej stavebným úľadom
v konaní o zmene stavby pľed jej dokončením. Prípadné zmeny nesmú byt' vykonane bez
ptedchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2.Stavebník je povinný rešpektovať podmienky vyjadľenia okľesného úľadu Čadca, odboru
staľostlivosti o ŽP, č. oU-CA_oszP-2020l0o7742-002 zo dňa4,6.2020:
-počas stavebných pľác, ako aj počas uŽivania budúcej stavby na prístup použivať jestvujúce
miestne komunikácie,

-počas stavebných pľác dbať na ochranu jestvujúcej zelene, v prípade nevyhnutného a
odôvodneného výrubu drevín je v zmysle $47 ods.3 zákona o ochľane príľody a kľajiny v
znení neskorších predpisov nutný súhlas oľgánu ochľany príľody /obec Klokočov/,
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-vegetačné úpľavy okolia stavby zrea|izovaťz pôvodných /domácich/ druhov dľevín a rastlín z
dôvodu zabránenia šíreniu sa nepôvodných a inváznych druhov do okolia,
-pozemok neodporúčame oplocovat' z dôvodu možnosti migľácie živočíchov,
-prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality,
aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov euľópskeho alebo náľodného ýznamu.
3.ostatné podmienky uvedené v Stavebnom povolení čj. Výst. 475l2ol7lČa zo dťla
23.6.2017 zostávajú naďalej v platnosti.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: C_KN 4008 - oľná pôda
Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Klokočov pod výstavbu
hospodárskej budovy vydal okľesný úľad, Pozemkový alesný odbor, Čadca pod č. j. OU-CA-
PLo l -2020 l 00897 4-002, dĺla 29 .6.2020.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil : Ing. Michal Smuda, Žilina,

oDÔvoDNENIE
Stavebník Mgr. Peteľ Blaha'a Bc.Gabľiela Blahová, bytom Čadca, 6,

v zastúpení Ing. Danielom Dľábikom, Žilina, } podali dŕn 4.6.2020 obci Klokočov
žiadosť o povolenie zmerLy stavby ,,Novostavba ľodinného domu" na pozemkoch
p.č. C-KN 4010, 4011, 4012,4008 v k. ú. Klokočov, pred jej dokončením. Na stavbu bolo
vydané Stavebné povolenie obcou Klokočov dňa 23.6.2017 pod čj. Výst. 475l2OI7lČa.
Predmetom zmenyje stavba hospodáľskej budovy v ľozsahu podľa pľojektovej dokumentácie
zmeny stavby overenej v konaní. Na základe podanej žiadosti zahájil stavebný úrad konanie
o povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Zahájenie konania oznátmil účastníkom
konania dňa 12.6.2020 s tým, Že námietky a pripomienky si mohli účastníci konania k stavbe
uplatnit'najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Známym účastníkom konania bolo
oznĺĺmenie doručené adľesným spôsobom, neznámym účastníkom konania veľejnou
vyhláškou. Námietky ani pľipomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené.

Stavebný úrad preskúmal Žiadosť o zmene stavby v zmysle $ 68 ods. 2 stavebného
zékona azistil, Že jej uskutočnením nie sú ohľozené záujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené či ohrozene práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby
bola spracovaná oprávnenou osobou a splňa všeobecné technické požiadavky na v'ýstavbu.

PoUČľľrn
Podl'a $ 54 zrĺkona é. 7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov

možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na obec
Klokočov.

Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb.
občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 42412002 Z.z, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny
opľavný prostriedok.

-
Jana tĺoldíĺo'ĺ

staľostka obce
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Doručuje sa účastníkom konania:

1. Mgľ. Peteľ Blaha, Čadca,
v zastúpení Ing. Danielom Drábikom' Žilina.

2. Bc. Gabľiela Blahová, Čadca,
v zastúpení Ing. Danielom Drábikom. Žilina.

3. Ing. Michal Smuda, Žilina,
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova č. 36
5. Jozef Šipula, Turzovka,

Dotknuté orgány :

l. okĺesný urad,Pozemkový a lesný odbor, Čadca' Paláľikova č. 95
2. okresný úľad Čadca, odbor starostlivosti o Životné prostľedie, Paláľikova 91

ostatným účastníkom konania sa ľozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením

$ 26 ods.2) zákona č. 7111967 Zb. o spľávnom konaní veľejnou vyhláškou, vyvesením
oznámenia na dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úradu v Klokočove.

Toto rozhodnutie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VYVESENE oŇe: Í,ť ľĺ. uĹc ZVESENE oŇe:

Pečiatka a podpis oľgánu, ktoqý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie.

Pľíloha : situácia umiestnenia stavby

Spľávny poplatok v zmysle zákona č. l45ll995 Z'z. v platnom znení vo výške 50 EUR bol uhĺadený

Tel' 04ll4358l l0' kl.l2 - staľosta
Tel. 04l/4358l l0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04l/4358l l0' kl. l8 - učtáreň
Tel. 04l/4358l l0' kl. l3 - matľika

Fax 041/4358338

Tel. 04l/4358ll0' kl. l7 - úsek
danĺ a polhohospodáľsľva

dane@klokocov.sk
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KAT' ÚZEMII| Xtokočov P/1Rc' ČlsĹo: 4008

ĺNVESToR: ĺqr. Prľm Blrhl, ď 022 o. t.dt'

0KRtS: čadta
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IODP, PRO.JEKANT

MI[ST0: Klokočov, p.f(' č. 4008
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lnq' .laroslav Pilarčlk

AUTOR PRO.]IKTU
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