
OBEC   KYSUCKÝ  LIESKOVEC 

O B E C N Ý   Ú R A D   KYSUCKÝ LIESKOVEC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Č. j. : Výst. 105/2017/Ča                                                    V Kysuckom  Lieskovci 10.4.2017                              

 

Konanie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolenej zmene stavby 

„Nadstavba rodinného domu č. 297,  na  pozemku   CKN   12/1  v k. ú.   Kysucký 

Lieskovec,  stavebníka  Jána Tomčalu, bytom Kysucký Lieskovec 297, pred jej 

dokončením“ – výzva – prerušenie konania. 
 

         Rozhodnutím Najvyššieho súdu SR Bratislava, zo dňa 28.9.2016 č.10Sžo/168/2015 

odpadol dôvod na prerušenie z úradnej povinnosti zahájeného konania podľa §88a/ ods.1 

stavebného zákona o nepovolenej zmene stavby  pred jej dokončením stavby „Nadstavba 

rodinného domu č. 297“, na pozemku CKN 12/1 v k. ú. Kysucký Lieskovec, realizovanej 

stavebníkom Jánom Tomčalom, bytom Kysucký Lieskovec č. 297 v rozpore so stavebným 

povolením č. 620/2011, zo dňa 1.8.2011, vydaným Obcou Kysucký Lieskovec, ako 

príslušným stavebným úradom a projektovou dokumentáciou stavby overenou stavebným 

úradom v stavebnom konaní.  

           Na základe stavebníkom predložených dokladov v konaní stavebný úrad konštatoval, 

že dodatočná legalizácia zmeny stavby pred jej dokončením nie je v rozpore s verejnými 

záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi a stavba nekoliduje s platným 

územným plánom Obce Kysucký Lieskovec. 

           Stavebník predložil žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, 

vrátane zaplatenia správneho poplatku 

         Na základe uvedenej skutočnosti Obec Kysucký Lieskovec, ako príslušný stavebný 

úrad, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v platnom znení stavebný úrad oznámil začatie konania o  dodatočnom  

povolení  stavby   a  nariadil  ústne  rokovanie spojené s miestnym zisťovaním na dňa 

28.2.2017.  
 

           V konaní si účastník konania Blažej Chupáč, bytom Kysucký Lieskovec 296 uplatnil 

nasledovné námietky : 
 

„Ako účastník konania podávam nasledovné námietky voči nepovoleným zmenám stavby 

„Nadstavba rodinného domu č. 297, na pozemku CKN 12/1 v k. ú. Kysucký Lieskovec“ a 

priebehu konania. 
 

1.Namietam umiestnenie okna v podkroví zo západnej strany, ktoré je orientované do mojej 

nehnuteľnosti. Na umiestnenie tohto okna som ako vlastník susednej nehnuteľnosti nedal 

súhlas a s jeho umiestnením nesúhlasím. Umiestnenie okna nebolo stavebníkovi povolené ani 

v stavebnom povolení, pretože takéto umiestnenie okna /vzhľadom na odstupové vzdialenosti 

a podľa výkladového stanoviska ministerstva/ sa musí riadne a komplexne odôvodniť. V 

stavebnom povolení však nie je  odôvodnené umiestnenie okna v podkroví zo západnej 

strany. 

Vzhľadom   na   odstupové   vzdialenosti   mojej    nehnuteľnosti   a    predmetnej    stavby   je 

možnosť     umiestnenia       potrebné   komplexne    posúdiť    a    odôvodniť    z      viacerých 

hľadísk  /posúdenie   z   hľadiska   požiarnej   ochrany, najmä    obmedzenia    šírenia  požiaru 

na susedné stavby – výpočet sálania a pod., posúdenie hluku, zápachu, alebo prašnosti/ 
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na základe výpočtov a meraní, pričom je nutné rešpektovať ustanovenie § 6 ods. 1     vyhlášky 

č. 532/2002 a súčasne je vždy potrebné vyhodnotiť možnosti zastavania susedných pozemkov 

s cieľom vytvárania rovnocenných podmienok pre umiestnenie susedných stavieb a tiež 

možnosti údržby stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami. 

Umiestnením okna v podkroví zo západnej strany došlo k zásadnej zmene pomerov, pretože 

pred realizáciou nadstavby sa na predmetnej stavbe zo západnej strany nenachádzali žiadne 

okná, ktoré boli nad úrovňou okien mojej nehnuteľnosti a do mojich okien z kúpeľne a WC 

nebolo možné pred realizáciou nadstavby zvrchu nazerať. 

Poukazujem, že okno v podkroví zo západnej strany zhoršuje požiarnu bezpečnosť, pretože v 

prípade vypuknutia požiaru umožňuje šírenie požiaru na moju nehnuteľnosť. Ďalej toto okno 

zhoršuje a výrazne obmedzuje pohodu bývania, pretože cez okná sa prirodzene šíri hluk a 

zápach a toto okno je vo vzdialenosti menšej ako 4m. Okno v podkroví zo západnej strany 

tiež naruší moje súkromie, pretože umožňuje nazeranie do mojich okien z kúpelne a WC 

/takéto nazeranie pred realizáciou predmetnej stavby nebolo možné. 

Stavebník nepreukázal, že dodatočné povolenie umiestnenia okna v podkroví zo západnej 

strany nie je v rozpore s verejnými záujmami. Vychádzajúc z judikatúry ústavného súdu a 

najvyššieho súdu, verejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené 

osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami 

slovenských technických noriem a pod. Bolo preto potrebné preukázať, že umiestnenie okna v 

podkroví zo západnej strany spĺňa platné zákony, vyhlášky, nariadenia a normy, najmä 

požiarnu bezpečnosť, ďalej že bude zachovaná pohoda bývania a že nebude zasahované do 

práv vlastníkov susedných nehnuteľností. 

Ďalej podotýkam, že právo stavebníka na presvetlenie a preslnenie miestností je možné 

realizovať aj inými spôsobmi, ktoré nebudú zhoršovať požiarnu bezpečnosť, budú zachovávať 

pohodu bývania a nebude nimi zasahovať do práv vlastníkov susedných nehnuteľností. 

Žiadam, aby stavebný úrad pri rozhodovaní rešpektoval vyhlášku č. 532/2002, aby bola 

posúdená požiarna bezpečnosť, aby rozhodnutím zostala zachovaná pohoda bývania a nebolo 

zasahované do práv vlastníkov susedných nehnuteľností. 

Vzhľadom na uvedené žiadam, aby stavebný úrad nepovolil umiestnenie okna v podkroví zo 

západnej strany a nariadil jeho odstránenie. 

Vychádzajúc z judikatúry najvyššieho súdu uvádzam, že odvolávať sa na hospodárnosť 

konania možno len v samotnom konaní, teda pri získavaní podkladov potrebných pre 

rozhodnutie. Na hospodárnosť konania sa nemožno odvolávať z dôvodu, že odstránenie 

nejakej stavby alebo jej časti by bolo nehospodárne, pretože v tom prípade by nebolo možné 

odstrániť žiadnu stavbu, nakoľko by vždy došlo k nehospodárnosti. Teda nariadenie 

odstránenia stavby alebo jej časti z dôvodu nehospodárnosti je nezákonné. Ten kto porušil 

zákon, musí znášať dôsledky. Ten kto porušuje zákon, si musí byť vedomý následkov. 

Ďalej podotýkam, že práce na predmetnej stavbe boli výzvou č. j. 01/620/2011 zastavené. 

Keďže stavebník túto výzvu nerešpektoval, sám si zhoršil situáciu a jeho prípadné 

odvolávanie na problematickosť odstránenia okna nemožno brať do úvahy, pretože keby 

rešpektoval nariadenia stavebného úradu a stavbu uskutočňoval v súlade so 

všeobecnotechnickými požiadavkami na výstavbu, k tejto situácii by nedošlo. Okrem toho 

odstránenie okna je možné realizovať aj v súčasnom stave predmetnej stavby. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetné námietky. Na základe výsledkov ich 

preskúmania a posúdenia a za účelom ich vyriešenia : 
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vyzýva stavebníka, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil podanie o 

vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci k 

nepovolenej zmene stavby, 
 

Námietku týkajúcu sa ovplyvnenia pohody bývania navrhovaným oknom stavebný úrad     

vyhodnotil     podľa  § 137  stavebného  zákona ako občianskoprávnu a inú námietku. 

 

Podľa   § 137   ods.  1  stavebného   zákona   stavebné  úrady  vykonávajúce konanie podľa 

tohto zákona   sa  pokúsia  vždy   aj   o    dosiahnutie  dohody účastníkov pri tých námietkach, 

ktoré   vyplývajú   z   vlastníckych   alebo   iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú 

rozsah právomoci   stavebného   úradu   alebo spolupôsobiacich   orgánov   štátnej správy. V 

konaní vykonaný pokus o dohodu medzi účastníkmi konania nebol úspešný. 
 

Podľa § 137   ods.  2   stavebného   zákona    ak   medzi   účastníkmi   konania nedôjde   k 

dohode o námietke   podľa  odseku 1,  ktorá  keby  sa  zistilo   jej oprávnenie, by   znemožnila 

uskutočniť požadované   opatrenie  alebo   by   ho umožnila  uskutočniť  len v podstatne inej 

miere alebo forme,   odkáže stavebný úrad navrhovateľa, alebo  iného účastníka podľa povahy 

námietky na súd alebo iný príslušný orgán a konanie preruší. 
 

Podľa   §  137   ods. 3  stavebného  zákona    stavebný   úrad   určí   lehotu,   v ktorej sa musí 

predložiť  dôkaz,  že  na  súde,  prípadne    inom    príslušnom    orgáne  bol podaný návrh  na 

rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude podaný, môže  si stavebný úrad urobiť úsudok o 

námietke sám a rozhodnúť vo veci. 
 

Vychádzajúc z uvedených skutočností stavebný úrad v súlade s § 137 ods. 2 stavebného 

zákona    odkazuje   vznášateľa    námietky Blažeja Chupáča, Kysucký Lieskovec č. 296 

na riešenie  predmetnej horeuvedenej občianskoprávnej a inej námietky na súd. 

V lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy je v súlade s § 137 ods. 3 stavebného zákona  

Blažej Chupáč povinný stavebnému úradu predložiť dôkaz, že na súde bol podaný 

návrh na rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si 

stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci. 

Do doby predloženia dôkazu, že na súde bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej 

veci stavebný úrad konanie preruší.                                               
 

2.Namietam zmenenú šírku ostrešia nad loggiou. Podotýkam, že stavebný úrad zamietol v 

rozhodnutí o umiestnení stavby námietku, aby časť stavby na loggii bola opatrená murivom a 

nie zábradlím z dôvodu, že by sa tým zabránilo preslneniu novovytvorenej miestnosti. Takisto 

stavebník uviedol, že by sa tým zabránilo dostatočnému prísunu svetla do miestnosti. Keďže 

svetelné lúče dopadajú zhora, tak v prípade zväčšenia šírky ostrešia nad loggiou sa ešte vo 

väčšej miere zabráni preslneniu a prísunu svetla do miestnosti. Okrem toho zväčšením šírky 

ostrešia nad loggiou, došlo tiež k zatieneniu okien mojej nehnuteľnosti. 

Stavebník nepreukázal, že dodatočné povolebnie zväčšenia šírky ostrešia nad loggiou, došlo 

tiež k zatieneniu okien mojej nehnuteľnosti. 

Stavebník nepreukázal, že dodatočné povolenie zväčšenia šírky ostrešia nad loggiou nie je v 

rozpore s verejnými záujmami, pretože nepredložil svetlo technický posudok, ktorý by 

preukázal, že zväčšenie šírky ostrešia nad loggiou nezabráni dostatočnému presvetleniu a 

preslneniu miestnosti. 

Žiadam stavebný úrad, aby nepovolil nedovolené zväčšenie šírky ostrešia nad loggiou z 

dôvodu nedostatočného presvetlenia a preslnenia miestnosti a nariadil úpravu šírky tohto 

ostrešia na pôvodnú šírku. 
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Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia : 

 

Stavebný úrad vyzýva stavebníka, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 

doplnil podanie o vyjadrenie odborne spôsobilého projektanta stavby k námietke.  

 

Stavebný úrad upozorňuje vznášateľa námietky, že posudzovanie zatienenia 

navrhovanou stavbou sa v zmysle technickej normy týka iba zatienenia obytných 

miestností na susednej nehnuteľnosti. 

 

3.Namietam zmenenú výšku hrebeňa strechy. Zmenou výšky hrebeňa strechy došlo logicky k 

zväčšeniu zatienenia môjho pozemku a rodinného domu. Takýmto zatienením je neprimerane 

zasahované do mojich vlastníckych a dochádza k znehodnoteniu a obmedzeniu využitia 

môjho pozemku a rodinného domu. 

Žiadam stavebný úrad, aby nepovolil nedovolenú zmenu výšky hrebeňa strechy a nariadil 

jeho úpravu na pôvodnú výšku. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia : 

 

Stavebný úrad vyzýva stavebníka, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 

doplnil podanie o vyjadrenie odborne spôsobilého projektanta stavby k námietke.  

 

Stavebný úrad upozorňuje vznášateľa námietky, že posudzovanie zatienenia 

navrhovanou stavbou sa v zmysle technickej normy týka iba zatienenia obytných 

miestností na susednej nehnuteľnosti. 
 

4.Namietam presahy strešnej konštrukcie na parcely č. 1910/2, 1904/5 a 11. Presahmi strešnej 

konštrukcie na uvedené parcely dochádza k zasahovaniu do práv vlastníkov nehnuteľností. 

Stavebník nepreukázal, že dodatočné povolenie týchto presahov nie je v rozpore s verejnými 

záujmami, pretože nie je vlastníkom uvedených parciel a nedisponuje ani súhlasom všetkých 

vlastníkov predmetných parciel. 

Žiadam stavebný úrad, aby rešpektoval vlastnícke právo a aby nariadil odstránenie týchto 

nepovolených presahov. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia : 

 

Stavebný úrad     vyhodnotil     podľa  § 137  stavebného  zákona námietku ako 

občianskoprávnu a inú námietku. 

 

Podľa   § 137   ods.  1  stavebného   zákona   stavebné  úrady  vykonávajúce konanie podľa 

tohto zákona   sa  pokúsia  vždy   aj   o    dosiahnutie  dohody účastníkov pri tých námietkach, 

ktoré   vyplývajú   z   vlastníckych   alebo   iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú 

rozsah právomoci   stavebného   úradu   alebo spolupôsobiacich   orgánov   štátnej správy. V 

konaní vykonaný pokus o dohodu medzi účastníkmi konania nebol úspešný. 
 

Podľa § 137   ods.  2   stavebného   zákona    ak   medzi   účastníkmi   konania nedôjde   k 

dohode o námietke   podľa  odseku 1,  ktorá  keby  sa  zistilo   jej oprávnenie, by   znemožnila 

uskutočniť požadované   opatrenie  alebo   by   ho umožnila  uskutočniť  len v podstatne inej 

miere alebo forme,   odkáže stavebný úrad navrhovateľa, alebo  iného účastníka podľa povahy 

námietky na súd alebo iný príslušný orgán a konanie preruší. 
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Podľa   §  137   ods. 3  stavebného  zákona    stavebný   úrad   určí   lehotu,   v ktorej sa musí 

predložiť  dôkaz,  že  na  súde,  prípadne    inom    príslušnom    orgáne  bol podaný návrh  na 

rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude podaný, môže  si stavebný úrad urobiť úsudok o 

námietke sám a rozhodnúť vo veci. 
 

Vychádzajúc z uvedených skutočností stavebný úrad v súlade s § 137 ods. 2 stavebného 

zákona odkazuje   vlastníkov parciel č. CKN 1910/2, 1904/5 a 11 na riešenie  predmetnej 

horeuvedenej občianskoprávnej a inej námietky na súd. 

V lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy sú v súlade s § 137 ods. 3 stavebného zákona  

vlastníci uvedených pozemkov stavebnému úradu predložiť dôkaz, že na súde bol 

podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, 

môže si stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci. 

Do doby predloženia dôkazu, že na súde bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci 

stavebný úrad konanie preruší. 
                                               

5.Namietam pôdorysné rozšírenie balkóna z východnej strany. V stavebnom povolení sa 

uvádza, že stavba sa pôdorysne nerozširuje a nemení. Došlo však k pôdorysnému rozšíreniu 

balkóna z východnej strany, čo je v rozpore so stavebným povolením. Okrem toho 

pôdorysným rozšírením balkóna z východnej strany došlo k nepovolenému presahu stavby na 

parcelu č. 1910/2. Dokazuje to znalecký náčrt uvedený v prílohe. Z tohto náčrtu je zrejmé 

/plot stavebníka nie je skutočnou hranicou parcely č. 12/2, roh rodinného domu č. 297 je 

zároveň hranicou parcely č. 12/2/, že pôdorysné rozšírenie balkóna z východnej strany 

zasahuje do parcely č. 1910/2. 

Žiadam stavebný úrad, aby sa zaoberal týmto nepovoleným pôdorysným rozšírením balkóna z 

východnej strany a zásahom do parcely č. 1910/2 a došlo k náprave nezákonného stavu, teda 

odstránenie zasahujúcej časti balkóna. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia : 

 

Stavebný úrad vyzýva stavebníka, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 

doplnil podanie o vyjadrenie odborne spôsobilého projektanta stavby k námietke.  
 

6.Namietam zásah stavby do parciel č. 1910/2 a 11. Znaleckým dokazovaním sa preukázalo, 

že realizovaná stavba zasahuje do parciel č. 1910/2 a 11, ktoré nie sú vo vlastníctve 

stavebníkov. Takýmto zásahom došlo k porušeniu vlastníckych práv. Dokazuje to znalecký 

náčrt uvedený v prílohe. Tento znalecký náčrt bol potvrdený Okresným súdom Žilina v 

rozsudku č. 14C/23/2013-136, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 7. novembra 2015. 

Znalecký náčrt jednoznačne preukazuje, že juhovýchodný roh predmetnej stavby zasahuje do 

parcely č. 11 a severovýchodný roh do parcely č. 1910/2, teda časť predmetnej stavby sa 

nachádza na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníkov. Táto skutočnosť je v 

rozpore s podkladmi predloženými stavebníkmi pri stavebnom konaní a tiež v rozpore so 

stavebným povolením, že realizovanou stavbou nedôjde k zásahom nad susedné pozemky, 

pretože časť stavby sa nachádza na susedných pozemkoch a tiež presah strešnej konštrukcie 

na tejto časti stavby zasahuje nad susedné pozemky /parcely č. 1910/2 a 11/. 

Žiadam stavebný úrad, aby sa zaoberal zásahom predmetnej stavby do parciel č. 1910/2 a 11 a 

aby došlo k náprave tohto nezákonného stavu. 

 

Riešenie námietky je predmetom bodu 4 námietok. 
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7.Namietam geometrický plánpredložený stavebníkom, ktorého kópiu prikladám v prílohe. 

Tento geometrický plán nezodpovedá skutočnosti a obsahuje závažné chyby. Zrejme zámerne 

tento geometrický plán nemá uvedenú mierku. Mierka by podľa všetkého mala byť 1 : 250. 

Ak budem vychádzať z tejto mierky potom severná stena, ktorej dĺžka je uvádzaná 7,7m, by 

mala mať v pláne dĺžku 3,08cm, čo zodpovedá. Nezodpovedá však dĺžka druhej severnej 

steny. Jej dĺžka uvádzaná 4,57m a mala by mať teda v pláne dlžku 1,83cm. Lenže v 

geometrickom pláne má dĺžku 1,5cm. Keď v tomto pláne zoberieme dĺžku 1,83 cm bude 

jasný zásah stavby do susednej parcely. Ďalším problémom je, že reálna dĺžka severnej steny 

nie je 7,7m, ale 8,45m. Taktiež rozmer 2,9m  nezodpovedá skutočnosti.  Skutočný  rozmer   je 

 2,7m ďalej tiež nesedí šírka nehnuteľnosti, čo má za následok, že bod označený v pláne 

číslom 14 sa reálne nachádza viac vpravo. 

Ďalej poukazujem, že vzhľadom na zásah predmetnej stavby do susedných parciel /viď bod 6/ 

a nezrovnalosti v geometrickom pláne je potrebné overiť, akú má reálnu zastavanú plochu 

predmetná stavba, pretože uvádzaná zastavaná plocha v geometrickom pláne nemusí 

zodpovedať skutočnosti vzhľadom na uvedené. 

Poukazujem, že zna základe tohto geometrického plánu stavebný úrad posudzoval predmetnú 

stavbu. Mám za to, že tento geometrický plán bol predložený zámerne s chybami, aby sa 

nepreukázal zásah stavby do susedných parciel a nenastal tak problém pri žiadosti o stavebné 

povolenie. Takéto konanie možno považovať za podvod a uvedenie do omylu orgán štátnej 

správy. 

Žiadam, aby sa stavebný úrad zaoberal závažnými rozpormi v geometrickom pláne, overil 

skutočnú zastavanú plochu predmetnej stavby a podnikol kroky voči tomu, že mu boli 

predložené nepravdivé podklady. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia : 

 

Stavebný úrad vyzýva stavebníka, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 

doplnil podanie o vyjadrenie odborne spôsobilého projektanta stavby k námietke.  
 

8.Namietam, že predmetná stavba nebola vytýčená. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona 

musí stavebník pred začatím zmeny stavby zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a 

autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 

geodetom a kartografom. 

Žiadam stavebný úrad, aby riešil toto nerešpektovanie zákona. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia : 

 

Stavebný úrad bude riešiť predmetnú námietku v zmysle ustanovení stavebného zákona 

zo stavebníkom a stavebným dozorom stavby.  
 

9.Namietam stavebníkom predložený projekt skutkového vyhotovenia. Stavebíkom 

predložený projekt skutkového vyhotovenia /výkres pôdorys podkrovia/ nezodpovedá 

skutočnému vyhotoveniu, pretože na ňom uvedené rozmery nie sú pravdivé. Napríklad mnou 

zvýraznené rozmery zo severnej strany nezodpovedajú skutočnosti. Ide o rozmer 2850mm, 

ktorý je v skutočnosti 2700mm a rozmer 8450mm nezodpovedá tam uvedenému rozmeru 

stavby až po koniec rozšírenia balkóna, ale rozmer 8450mm je v skutočnosti len dĺžkou 

severnej steny bez pôdorysného rozšírenia balkóna. Okrem toho viaceré rozmery uvedené v 

projekte skutkového vyhotovenia nezodpovedajú rozmerom stavby, ktoré sú uvedené v 

geometrickom pláne, ktorý predložil stavebník. 
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Žiadam, aby stavebný úrad overil všetky rozmery uvedené v projekte skutkového 

vyhotovenia, porovnal ich s rozmermi uvedenými v geometrickom pláne, vysvetlil nesúlad a 

následne, aby stavebný úrad postupoval v zmysle § 88a ods. 2 stavebného zákona, keďže 

stavebník nepredložil požadované doklady, v tomto prípade projekt skutkového vyhotovenia 

/stavebníkom predložený projekt skutkového vyhotovenia nezodpovedá skutočnosti/. 

Podotýkam, že nemožno požadovať nový projekt. Projekt mal byť predložený a stavebník zaň 

zodpovedá. Túto situáciu špecifikuje záver môjho listu. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia : 

 

Stavebný úrad vyzýva stavebníka, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 

doplnil podanie o vyjadrenie odborne spôsobilého projektanta stavby k námietke.  
 

10.Namietam, že predmetná stavba nespĺňa základné požiadavky na stavby. Podľa § 48 ods. 1 

stavebného zákona stavby musia spĺňať základné požiadavky na stavby. Podľa § 43d 

stavebného   zákona   stavby   musia   byť   zhotovené tak, aby spĺňali základné požiadavky na 

stavby podľa osobitného predpisu, ktorým je Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady /EÚ/ č. 305/2011 z 9. marca 2011. Podľa tejto prílohy stavby musia byť zhotovené tak, 

aby sa v prípade vypuknutia požiaru obmedzilo rozširovanie požiaru na susednné stavby. 

Predmetná stavba však neobmedzuje rozširovanie požiaru na moju nehnuteľnosť, pretože na 

predmetnej stavbe sa zo západnej strany nachádzajú v blízkosti dreveného krovu mojej 

strechy viaceré okná z obytných miestností obsahujúce prevažne veľkoformátové sklenené 

výplne, ktoré nie sú dostatočnou prekážkou v šírení prípadného požiaru. 

Orientovanie viacerých okien do mojej nehnuteľnosti vzhľadom na stiesnené pomery a 

bezprostrednú blízkosť oboch nehnuteľností je maximálne nevhodné riešenie z hľadiska 

požiarnej bezpečnosti. 

Žiadam, aby stavebný úrad posúdil dodržanie základných požiadaviek na stavbu, najmä z 

hľadiska požiarnej bezpečnosti a či bude v prípade vypuknutia požiaru obmedzené jeho 

rozširovanie na moju nehnuteľnosť. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia konštatuje, že : 

 

 

Riešenie námietky je predmetom bodu 1. námietok. 
 

 

11.Namietam, že názov projektovej dokumentácie predmetnej stavby sa nezhoduje s názvom 

stavby v stavebnom povolení. 

Žiadam, aby sa stavebný úrad zaoberal touto skutočnosťou a zdôvodnil tento nesúlad. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia konštatuje, že : 

 

Predmetná záležitosť, zosúladenie názvu stavby so stavebným povolením, bude riešené 

stavebným úradom v súlade s ustanovením stavebného zákona. 

 

 

 

 



 

 

                                                                       -8- 

 

12.Namietam, že stavebný dozor si na predmetnej stavbe neplní svoje povinnosti. Jeho 

nečinnosťou došlo k množstvu nepovolených zmien predmetnej stavby. Stavebný dozor 

nezabezpečil odstránenie týchto nepovolených zmien a ani ich neoznámil stavebnému úradu. 

Stavebný dozor tiež zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za 

dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie 

podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby. Zodpovedný stavebný dozor tým 

porušuje § 46d stavebného zákona. Pripomínam, že stavebný úrad bol listom č. 43/2013-SSI 

67/3 už v minulosti upozornený, že zodpovedný stavebný dozor nevykonáva na predmetnej 

stavbe činnosť v súlade so zákonom. 

Žiadam, aby bola prešetrená činnosť stavebného dozora na predmetnej stavbe a následne, aby 

bola vyvodená zodpovednosť za nerešpektovanie a porušovanie zákona a nevykonávanie 

činnosti oprávnenou osobou /stavebným dozorom/. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia konštatuje, že : 

 

Predmetná záležitosť, kontrola činnosti stavebného dozora na stavbe a vyvodenie 

dôsledkov v prípade preukázania nedostatkov v jeho činnosti bude riešené stavebným 

úradom v súlade s ustanovením stavebného zákona. 

 

13.Namietam, že na predmetnej stavbe sa nevedie stavebný denník v súlade s vykonávanými 

prácami a v súlade so zákonom. 

Žiadam, aby bolo prešetrené, či je neustále vedený stavebný denník v súlade s § 46d 

stavebného zákona a či sú v ňom zaznamenané všetky stavebné činnosti. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia konštatuje, že : 

 

Predmetná záležitosť, kontrola činnosti stavebného dozora na stavbe, vedenie 

stavebného denníka a vyvodenie dôsledkov v prípade preukázania nedostatkov v jeho 

činnosti bude riešené stavebným úradom v súlade s ustanovením stavebného zákona. 
 

14.Namietam, že predmetné konanie nebolo oznámené aj Slovenskému pozemkovému fondu.  

Slovenský pozemkový fond zabezpečuje ochranu práv vlastníkov na parcele č. 11. Vzhľadom 

na nedovolené zásahy predmetnej stavby do parcely č. 11 je potrebné vyjadrenie aj 

Slovenského pozemkového fondu, ktorý by mal byť tiež účastníkom konania. 

Žiadam stavebný úrad, aby umožnil vyjadriť sa k predmetnej stavbe aj Slovenskému 

pozemkovému fondu. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia konštatuje, že : 

 

Známym účastníkom konania bolo oznámenie doručené adresným     spôsobom a 

ostatným   účastníkom   konania    v   súlade    s    ustanovením § 26 ods.2)   zákona č.   

71/1967 Zb.   o     správnom   konaní     verejnou    vyhláškou,   vyvesením rozhodnutia 

na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Kysuckom Lieskovci. Verejnou 

vyhláškou bolo oznámenie doručené neznámym spoluvlastníkom pozemkov susediacich 

s pozemkom na ktorom sa nachádza stavba. Slovenský pozemkový fond bol na ústnom 

konaní prítomný a vyjadril sa k stavbe do zápisnice z konania. 
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15.Namietam, že konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou. Podľa §61 ods. 4 stavebného 

zákona sa začatie stavebného konania oznamuje verejnou vyhláškou prie líniových stavbách 

alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách a stavbách s veľkým 

počtom účastníkov konania. § 2 zákona č. 71/1967 Zb. /ako sa uvádza v predmetnom 

oznámení/ bol zrušený. 

Žiadam, aby stavebný úrad zdôvodnil, prečo predmetné konanie oznamoval verejnou 

vyhláškou a koho považuje za ostatných účastníkov. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil predmetnú námietku. Na základe výsledkov jej 

preskúmania a posúdenia a za účelom jej vyriešenia konštatuje, že : 

 

Známym účastníkom konania bolo oznámenie doručené adresným     spôsobom a 

ostatným   účastníkom   konania    v   súlade    s    ustanovením § 26 ods.2)   zákona č.   

71/1967 Zb.   o     správnom   konaní     verejnou    vyhláškou,   vyvesením rozhodnutia 

na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Kysuckom Lieskovci. Verejnou 

vyhláškou bolo oznámenie doručené neznámym spoluvlastníkom pozemkov susediacich 

s pozemkom na ktorom sa nachádza stavba. 
 

16.Namietam formuláciu stavebného úradu, že projektová dokumentácia stavby bola overená 

stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia dokumentácia predmetnej 

stavby totiž nebola overená v stavebnom konaní. Dokazujú to viaceré dokumenty. Napríklad, 

v liste  Výst. 1144/2016/Ča zo dňa 15.10.2013 sa uvádza, že „Pri vystúpení obce zo 

spoločného stavebného úradu bola Obci Kysucký Lieskovec odovzdaná pracovníkmi úradu 

neoverená projektová dokumentácia“. To, že dokumentácia bola neoverená, dokazuje aj 

potvrdenie Obce Kysucký Lieskovec Výst.84/2014 zo dňa 21.1.2014, ktoré uvádzam v 

prílohe. Ďalej Slovenská stavebná inšpekcia v liste č. 43/2012-SSI 67/4 uvádza, že 

„písomným záznamom dňa 18.4.2012 v stavebnom denníku, na liste č. 06890230, stavebný 

dozor žiada stavebníka o zabezpečenie  projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej v 

stavebnom konaní“. Teda ani stavebník nedisponoval overenou projektovou dokumentáciou 

predmetnej stavby. K overeniu došlo až po nedovolenej manipulácii s predmetnou 

projektovou dokumentáciou, keď táto projektová dokumentácia bola opatrená pečiatkou a 

dátumom 1.8.2011 pracovníkom, ktorý v čase zapožičania dokumentácie nemal na to 

oprávnenie. Dokazuje to potvrdenie Obce Kysucký Lieskovec zo dňa 21.1.2014. 

Projektová dokumentácia predmetnej stavby bola teda overená dodatočne so spätným 

dátumom. Potvrdzuje to aj Okresný úrad Žilina, ktorý napríklad v rozhodnutí č. OU-ZA-

OVBP2-2014/015041/KRA používa pri špecifikovaní projektovej dokumentácie predmetnej 

stavby slovné spojenie „dodatočne overená“. 

Žiadam stavebný úrad, aby takisto ako Okresný úrad Žilina používal slovné spojenie 

dodatočne overená projektová dokumentácia. 

 

Stavebný úrad akceptuje námietku, nakoľko projektová dokumentácia stavby bola 

overená stavebným úradom dodatočne. Stavebný úrad zjedná v predmetnej záležitosti 

nápravu. 
 

          Na základe uvedeného Obec Kysucký Lieskovec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 

117 zákona č. 50/1976 Zb. v  platnom znení /stavebný zákon/, konanie podľa §88a/ ods.1 

stavebného zákona o nepovolenej zmene stavby „Nadstavba rodinného domu č. 297,  na  

pozemku   CKN   12/1  v k. ú.   Kysucký Lieskovec,  stavebníka  Jána Tomčalu, bytom 

Kysucký Lieskovec 297“, pred jej dokončením v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. v 

platnom znení 

 

                                                      p r e r u š u j e 
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                                                     P O U Č E N I E 

 

Proti rozhodnutiu o  prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. nemožno 

odvolať a nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

                                                                       Mgr. Magdaléna TRUBANOVÁ 

                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Doručuje sa účastníkom konania : 
1.Ján Tomčala, Kysucký Lieskovec č. 297 

2.Anton Tomčala, Kysucký Lieskovec č. 297 

2.Ing. Arch. Jaroslav Ondrašina, Čadca u Hluška 1197 

3.Ing. Roman Tarana, Kysucký Lieskovec č. 651 

4.Blažej Chupáč, Kysucký Lieskovec č. 296 

5.Slovenský pozemkový fond Žilina, J. M. Hurbana 1 

 

Dotknuté orgány: 
1.Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, J. Kráľa č. 4  

2.Obec Kysucký Lieskovec, starosta obce 

 

 

Ostatným   účastníkom   konania   sa   výzva a  rozhodnutie o prerušení konania   doručuje   v   

súlade    s    ustanovením § 2 ods.2)   zákona č.   71/1967 Zb.   o     správnom   konaní     

verejnou    vyhláškou,   vyvesením  výzvy a  rozhodnutia o prerušení konania  na dobu 15 dní 

na úradnej tabuli Obecného úradu v Kysuckom Lieskovci. 
 

Táto    výzva a  rozhodnutie o prerušení konania  musí  byť vyvesené po dobu 15 dní 

spôsobom v mieste obvyklým, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 
 

 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................            ZVESENÉ DŇA: .......................................... 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje : Čavajda 


