
OBEC    KYSUCKÝ    LIESKOVEC 
Č. Výst. 272/2019/Ča                                                           V Kysuckom Lieskovci 30.4.2019  
 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
O   D O D A T O Č N O M   P O V O L E N Í   S T A V B Y 

 

 

Stavebník:  Milan Kantorík a Jozefa Kantoríková 

Adresa:       Kysucký Lieskovec č. 156 

 
 
     podali  žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu  „Premostenie na 
potoku v obci Kysucký Lieskovec“ na pozemku p.č. CKN 1545/24 v k.ú. Kysucký Lieskovec.  
 
      Obec Kysucký Lieskovec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, 
prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 88a, 58 až 66 stavebného zákona a po preskúmaní 
žiadosti rozhodol takto:  
 Stavba 

„PREMOSTENIE NA POTOKU V OBCI KYSUCKÝ LIESKOVEC“ 
 
na pozemku p.č. CKN 1545/24 v k.ú. Kysucký Lieskovec sa podľa § 88a ods. 4 a § 66  
stavebného zákona  
 

d  o d  a t  o č n e    p  o  v  o  ľ  u  j  e  . 
 
a zároveň v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 stavebného zákona sa 
 
 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e   s t a v b y. 
 
 

Pre užívanie stavby Obec Kysucký Lieskovec podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona 
určuje tieto podmienky: 
 
1. Stavbu  užívať   v   súlade   splatnými   právnymi predpismi o vytváraní a ochrane zdravých 
    životných   podmienok  / hlavne z hľadiska ochrany zdravia ľudí /, predpismi, týkajúcimi sa 
    požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení. 
 
2. Pri   nakladaní s komunálnym   odpadom ,zaobchádzať   v   súlade  so všeobecne záväzným 
    nariadením obce, v zmysle  § 39 ods. 5 zákona č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch. 
 
3. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky vyjadrenia SVP, š. p. , OZ Piešťany, Správa 
    povodia stredného Váhu I. zo  dňa 4.9.2018, pod č. j. CS SVP OZ PN 6390/2018. 
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Stavba je zrealizovaná a je užívania schopná. 

 
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 
 V priebehu konania o dodatočnom povolení stavby a užívaní stavby sa k stavbe 
vyjadril dňa 4.9.2018, pod č. j. CS SVP OZ PN 6390/2018 SVP, š. p. , OZ Piešťany, Správa 
povodia stredného Váhu I. v nasledovnom znení: 
 
Z hľadiska správcu toku Vám SVP, š.p., OZ PN, SPSV I.Púchov, dáva nasledovné 
vyjadrenie: 
Premostenie je realizované pri drobnom vodnom toku Marusov potok (hydrologické číslo 
poradia 4-21-06-4864, číslo správcovstva 288, miestny názov Marušov potok), bez 
evidovanej vodnej plochy v katastri nehnuteľností. 
V zmysle § 43 odst.2 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších 
predpisov, ak preteká vodný tok na pozemku, ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľností, 
je korytom pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru. 
V predmetnej lokalite je vodný tok opevnený betónovými tvárnicami. 
Nakoľko parcelu KN-C 1545/24 v k.ú. Kysucký Lieskovec, podľa dostupných podkladov, 
nevlastní žiadateľ, ako je to uvedené v predloženej PD a premostenie aktuálne nebude slúžiť 
ako prejazd k parcelám, ktoré sú v jeho vlastníctve, problematiku bude potrebné odsúhlasiť 
s Obecným úradom. 
Z pohľadu správcu toku s predloženou žiadosťou, resp. realizáciou je možné súhlasiť pri 
dodržaní nasledovných podmienok: 
Nakoľko sa jedná už o zrealizovanú stavbu, určovanie podmienok výstavby je bezpredmetné. 
Vzhľadom k už odsúhlaseným-realizovaným premosteniam poniže aktuálne navrhovaného, 
požadujeme zosúladiť typ opevnenia. S prehlbovaním dna koryta vodného toku, ani so 
zmenšovaním prietočnej kapacity koryta vodného toku nesúhlasíme. 
Upozorňujeme vlastníka premostenia na povinnosť vykonávať údržbu vo vlastnej réžii, nielen 
pred, pod a za realizovaným premostením, ale vzhľadom k hustote premostení v predmetnej 
lokalite, aj medzi jednotlivými premosteniami. 
Z  dôvodu vodohospodárskej evidencie požadujeme doručenie PD aj geodetického zamerania, 
spracované odborne spôsobilou osobou v digitálnej podobe (napr. dwg, dgn a pod.). 
V prípade, ak budú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., žiadame pred 
kolaudáciou uzatvoriť na OZ Piešťany, Odbor správy majetku zmluvu o zriadení vecného 
bremena (telef. kontakt: ústredňa OZ PN 033/7764111). 
SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane 
pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené 
mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu. 
Zo strany ďalších účastníkov konania neboli vznesené námietky ani pripomienky.  
       
 
 

O D Ô V O D N E N I E 
 

             Stavebník „Milan Kantorík a Jozefa Kantoríková, Kysucký Lieskovec 156“, požiadal 
dňa 2.4.2019 Obec Kysucký Lieskovec, ako príslušný stavebný úrad o vydanie dodatočného 
stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Premostenie na potoku v obci 
Kysucký Lieskovec“, na pozemku  p. č. CKN 1545/24  v k.ú. Kysucký Lieskovec 
          Vychádzajúc z uvedeného Obec Kysucký Lieskovec, ako príslušný stavebný úrad, 
zahájil konanie podľa § 88a/ ods.1 stavebného zákona o  stavbe „Premostenie na potoku v 
obci Kysucký Lieskovec“, na pozemku  p. č. CKN 1545/24  v k.ú. Kysucký Lieskovec, 
spojené s kolaudačným konaním. 
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        Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie 
dodatočného stavebného povolenia, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že dodatočné 
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom 
a osobitnými predpismi.  

 Súčasne Obec Kysucký Lieskovec, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie 
konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním a súčasne oznámil 
účastníkom konania a dotknutým orgánom, že môžu do podkladov rozhodnutia nahliadať na 
tunajšom úrade a svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa 
doručenia oznámenia. Na neskôr podané námietky a pripomienky nebude stavebný úrad 
prihliadať. Známym účastníkom konania bolo oznámenie doručené adresným spôsobom, 
neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou. 
          V priebehu konania o dodatočnom povolení stavby a užívaní stavby sa k stavbe vyjadril 
dňa 4.9.2018, pod č. j. CS SVP OZ PN 6390/2018 SVP, š. p. , OZ Piešťany, Správa povodia 
stredného Váhu I. v nasledovnom znení: 
 
Z hľadiska správcu toku Vám SVP, š.p., OZ PN, SPSV I.Púchov, dáva nasledovné 
vyjadrenie: 
Premostenie je realizované pri drobnom vodnom toku Marusov potok (hydrologické číslo 
poradia 4-21-06-4864, číslo správcovstva 288, miestny názov Marušov potok), bez 
evidovanej vodnej plochy v katastri nehnuteľností. 
V zmysle § 43 odst.2 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších 
predpisov, ak preteká vodný tok na pozemku, ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľností, 
je korytom pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru. 
V predmetnej lokalite je vodný tok opevnený betónovými tvárnicami. 
Nakoľko parcelu KN-C 1545/24 v k.ú. Kysucký Lieskovec, podľa dostupných podkladov, 
nevlastní žiadateľ, ako je to uvedené v predloženej PD a premostenie aktuálne nebude slúžiť 
ako prejazd k parcelám, ktoré sú v jeho vlastníctve, problematiku bude potrebné odsúhlasiť 
s Obecným úradom. 
Z pohľadu správcu toku s predloženou žiadosťou, resp. realizáciou je možné súhlasiť pri 
dodržaní nasledovných podmienok: 
Nakoľko sa jedná už o zrealizovanú stavbu, určovanie podmienok výstavby je bezpredmetné. 
Vzhľadom k už odsúhlaseným-realizovaným premosteniam poniže aktuálne navrhovaného, 
požadujeme zosúladiť typ opevnenia. S prehlbovaním dna koryta vodného toku, ani so 
zmenšovaním prietočnej kapacity koryta vodného toku nesúhlasíme. 
Upozorňujeme vlastníka premostenia na povinnosť vykonávať údržbu vo vlastnej réžii, nielen 
pred, pod a za realizovaným premostením, ale vzhľadom k hustote premostení v predmetnej 
lokalite, aj medzi jednotlivými premosteniami. 
Z  dôvodu vodohospodárskej evidencie požadujeme doručenie PD aj geodetického zamerania, 
spracované odborne spôsobilou osobou v digitálnej podobe (napr. dwg, dgn a pod.). 
V prípade, ak budú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., žiadame pred 
kolaudáciou uzatvoriť na OZ Piešťany, Odbor správy majetku zmluvu o zriadení vecného 
bremena (telef. kontakt: ústredňa OZ PN 033/7764111). 
SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane 
pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené 
mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu. 
Zo strany ďalších účastníkov konania neboli vznesené námietky ani pripomienky.  
          Stavebný úrad v uskutočnenom dodatočnom stavebnom konaní preskúmal predloženú 
žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby z hľadísk uvedených v § 88a/, § 58 až 66, § 82 
stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a zistil, že uskutočnením ani užívaním 
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené 
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
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Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 
stavebného zákona. 
 Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili dodatočnému 
povoleniu stavby. 

Vzhľadom k tomu, že stavba je zrealizovaná a užívania schopná, stavebný úrad 
zároveň s dodatočným povolením povolil aj užívanie stavby.  
 

     POUČENIE 
    Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Kysucký Lieskovec. 
V zmysle § 47 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie preskúmateľné 
súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 
 

                                                                                                    
                                                                                             Milan  K R Á L I K                                                                                                

                                                                  starosta obce 
 
 
 
Doručuje sa účastníkom konania: 
 
1.   Milan Kantorík, Kysucký Lieskovec č. 156 
2.   Jozefa Kantoríková, Kysucký Lieskovec č. 156 
3.   Ing. Miloslav Remiš, Žilina – Brodno č. 10 

4.    SVP, š. p. , OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, Nimnica I/97  
 
Dotknuté orgány: 
1.   Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Kysucké Nové  Mesto, Litovelská 1218 
 
 
 

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade  s ustanovením § 26 
ods.2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia 
na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Kysuckom Lieskovci. 

 
 
 

 Toto rozhodnutie 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. 

 
 
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom  znení vo výške 90 EUR bol uhradený. 
Vybavuje:  Čavajda                                                   

 


