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  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 – oznámenie o zahájení konania o dodatočnom povolení stavby – nariadenie 

pokračovania v konaní – nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním 

– výzva – prerušenie konania. 
 

 

 

 

         Nakoľko Okresnou prokuratúrou v Žiline bol stavebnému úradu vrátený spis                    

týkajúci sa z úradnej povinnosti Obcou Kysucký Lieskovec, ako príslušným stavebným 

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

/stavebný zákon/ v platnom znení 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,             

s následnou stavebným úradom vyžiadanou písomnou odpoveďou, v ktorej Okresná 

prokuratúra v Žiline konštatovala  že prípad bol Okresnou prokuratúrou odložený, stavebný 

úrad nariadil pokračovanie v konaní a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním 

na dňa 15.1.2019. Vychádzajúc z výsledkov doterajších konaní, za účelom posúdenia 

námietok vznesených v konaní účastníkom konania, stavebný úrad vyzýva stavebníka, 

aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy predložil stavebnému úradu 

geometrický plán skutočného vyhotovenia  stavby, spracovaný odborne spôsobilým 

geodetom, z ktorého budú zrejmé odstupové vzdialenosti všetkých častí uvedenej stavby 

od hraníc susedných pozemkov, vrátane strešnej konštrukcie stavby. 

                  Na základe uvedeného Obec Kysucký Lieskovec,    ako    príslušný     stavebný    

úrad 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.                               
 

 

                                                                       Milan  K R Á L I K 

                                                                                        starosta obce 

 

 

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

2.Anton Tomčala, Kysucký Lieskovec č. 297 

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

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

5.Blažej Chupáč, Kysucký Lieskovec č. 296 

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

 

 

Dotknuté orgány : 
1.SPP – distribúcia, a. s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b 

2.SSE-Distribúcia, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 

 

 

 

 

Ostatným   účastníkom   konania   sa   výzva s prerušením konania  doručuje   v   súlade    s    

ustanovením § 26 ods.2)   zákona č.   71/1967 Zb.   o     správnom   konaní     verejnou    

vyhláškou,   vyvesením výzvy s prerušením konania na dobu 15 dní na úradnej tabuli 

Obecného úradu v Kysuckom Lieskovci. 
 

Táto  výzva s prerušením 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 


