
OBEC DOLNÁ TIŽINA 

Špeciálny stavebný úrad 

Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 

Č.s.: 2022/22038/PK/MLA/R  Krasňany: 02.06.2022 
 

 

ROZHODNUTIE 

O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY 

 

Obec Dolná Tižina - ako príslušný špeciálny  stavebný úrad pre miestne a účelové 

komunikácie podľa  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods.4 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ), v správnom  konaní  

o dodatočnom povolení  stavby posúdil stavbu podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a/, ktorú začal 

uskutočňovať  stavebník 

 

Pavol Maťko, Dolná Tižina 50 

v zastúpení: Ing. Miroslav Bielka -MB inžiniering, Krasňany 263 

 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88a/ ods.4 stavebného zákona 

 

d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e 

zrealizované stavebné práce na stavbe: 

Účelová (príjazdová) komunikácia a spevnené plochy 

na pozemku register "C" parc. č. 749/270, 749/274, 749/272, 749/117 KN - líniová stavba v 

katastrálnom území Dolná Tižina, 

Rozostavanosť stavby: 

- zhrnutia ornice a vysypania makadamového podkladu. 

 

 

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona: 

a) stavba bude dokončená  podľa projektovej dokumentácie pre dodatočné povolenie 

stavby overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Michal Löffler a ktorá je 

prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu.;  

b) stavba sa uskutočňuje svojpomocne, odborný dozor nad stavbou vykonáva: Ing. 

Ľubomír Šugár,  Fedora Ruppeldta 1284/13, 010 01 Žilina  

c) stavbu dokončiť v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 

podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami 



Č.s.: 2022/22038/PK/MLA/R str. 2 

 

na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s 

príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, 

bezpečnostnými a hygienickými, 

d) stavba bude ukončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia 

e) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona 

uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne 

požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia 

na napojenie na tieto siete, 

f)  na dokončenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné  na 

použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných 

výrobkoch), 

2. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona: 

a) napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia : 

-napojenie na pozemné komunikácie: na existujúcu komunikáciu parc. č. 749/104,  

 

3. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi 

alebo organizáciami štátnej správy : 

 

Okresný  úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor : rozhodnutie o usporiadaní nezákonneho 

stavu na poľnohospodárskej pôde  č. OU-ZA-PLO 2021/049772/Hra  zo dňa 23.12.2021, 

dodržať podmienky rozhodnutia  

 

Okresný  úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OPaK, záväzné stanovisko pre účely 

dodatočného povolenia stavby  č. OU-ZA-OSZP3-2021/045752-002/Bal, zo dňa 22.11.2021, 

nemá námietky k vydaniu dodatočného povolenia stavby. 

 

TES Media, s.r.o. -vyjadrenie  zo dňa 23.12.2021– na predmetnom pozemku 749/103 sa 

nenachádza telekomunikačné vedenie v majetku spol. TES Media, s.r.o. 

 

SPP a.s., -vyjadrenie  č. TD/NS/0230/2020/Šo  zo dňa 15.12.2021– umiestnenie stavby nie je 

v kolízii  s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, súhlasí za dodržania podmienok 

uvedených vo vyjadrení, 

 

Slovak Telekom a.s., -vyjadrenie  č. 6612136588  zo dňa 09.12.2021– nedôjde do styku so 

sieťami elektronických komunikácií spol. Slovak Telekom, a.s, alebo DIGI Slovakia, s.r.o. 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., vyjadrenie k DSP  č. CS SVP OZ PN 

9068/2021/2 zo dňa 06.12.2021, súhlasí za splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení 

 

Obec Dolná Tižina -vyjadrenie  č. 385/2018  zo dňa 03.12.2021, bez námietok 

 

OR HaZZ  Žilina,  záväzné stanovisko pre účely stavebného konania č. ORHZ-ZA1-34-

003/2022 zo dňa 12.01.2022, súhlasí bez pripomienok, toto stanovisko spolu s nami overenou 

PD  predložiť pri kolaudačnom konaní 

OR PZ  Žilina, ODI,  súhlasí s realizáciou  vjazdu pre vydanie dodatočného stavebného 

povolenia, dňa 12.11.2021 
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4. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona. 

5. Vzhľadom na to, že stavba je začatá stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej 

plochy stavby organizáciou k tomu oprávnenou, za súlad priestorovej polohy stavby 

s dokumentáciou overenou stavebným úradom v konaní zodpovedá stavebník. 

6. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade 

s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na 

stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané 

bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

7. Až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie 

uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona. 

8. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 

požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

9. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je   

zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

10. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na 

zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v 

zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov.  

11. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na 

samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie 

práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe 

kolaudačného rozhodnutia.  

12. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či 

právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť 

orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na 

stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon 

dohľadu. 

13. Celkový rozpočtový náklad stavby je : 50 000,. 

14. Námietky účastníkov konania : neboli vznesené 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 14.09.2021  bol vykonaný štátny stavebný dohľad na vyššie uvedenej stavbe, pri ktorom 

bolo zistené, že stavebník začal realizovať stavbu prístupovej komunikácie    bez povolenia 

stavebného úradu. Stavba bola  rozostavaná v rozsahu zhrnutia ornice a vysypania 

makadamového podkladu. 

Stavebný úrad na základe zistených skutočností začal konanie podľa § 88a ods. 1, 88 ods.1 

písm.b stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby rozhodnutím č. 

2021/21314/PK/MLA zo dňa 04.10.2021 a vyzval stavebníka, aby predložil doklady o tom, že 

začatá stavba nie je v rozpore  s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného 

plánovania a osobitnými predpismi. 
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Na základe žiadosti stavebníka  na predĺženie lehoty na doplnenie podkladov zo dňa 

06.12.2021, stavebný úrad  lehotu stanovenú v rozhodnutí č.2021/21314/PK/MLA zo dňa 

04.10.2021  predĺžil dňa 09.12.2021 zo 60 na 120 dní. 

 

Požadované podklady boli naposledy doplnené dňa 25.04.2022. 

 

Stavebník  preukázal, že stavbu nie je nutné odstrániť, predložil stavebnému úradu doklady,  

z ktorých je zrejmé, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami 

chránenými stavebným zákonom, a podal dňa 24.01.2022 žiadosť o dodatočné stavebné 

povolenie. 

Stavebný úrad oznámil  dňa 26.04.2022 účastníkom konania  doplnenie podkladov  pre 

vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby všetkým známym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom a organizáciám verejnou vyhláškou  v zmysle § 61 ods.4 stavebného 

zákona – líniová stavba. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona 

upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli 

dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné posúdenie stavby. 

Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli  

účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie 

svoje stanoviská.  

 Vlastník stavby preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými 

záujmami, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, 

alebo že má k tomuto pozemku iné právo. 

 

Podľa § 61 ods.6 stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy 

jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 

uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na 

riadne posúdenie dlhší čas, predĺži  stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu  pred jej uplynutím. 

Ak dotknutý orgán  v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Podľa § 88a ods.l veta prvá stavebného zákona ak stavebný úrad zistí, že stavba bola 

postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu 

konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklad o tom, že dodatočné 

povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi 

a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. 

 

Podľa § 88a ods.2, ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo 

ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi 

odstránenie stavby. 

 

Podľa § 88a ods.1 stavebného zákona je stavebný úrad  predovšetkým povinný preskúmať , 

či dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, chránenými 

stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Verejným záujmom sa v tejto súvislosti  

rozumejú záujmy chránené  osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, 

záväznými časťami  slovenských technických noriem. Rozsah požadovaných dokladov nie je 

taxatívne vymedzený, ale stavebný úrad pri ich určení vychádza predovšetkým z ustanovenia 

§ 126 stavebného zákona, ktoré sa týka  ochrany zložiek životného prostredia a iných 
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osobitných  záujmov podľa toho, o aký druh stavby ide, na aký účel sa má stavba užívať, 

ktoré záujmy budú stavbou dotknuté, kde je stavba umiestnená, či sú v predmetnom území 

vyhlásené ochranné pásma a pod. 
 

§ 88a ods. 4 stavebného zákona - v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad 

dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo 

nariadi úpravy už realizovanej stavby. 

§ 88a ods. 7 stavebného zákona - na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane 

vzťahujú ustanovenia§ 58 až 66. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 

uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými 

orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy 

chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými  

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Stavebný úrad v priebehu konania o dodatočnom povolení nezistil dôvody, ktoré by bránili 

vydaniu dodatočného povolenia stavby. Dodatočnou legalizáciou stavby  sa zosúladí stav 

skutkový so stavom právnym. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

Upozornenie: 

So stavebnými prácami na predmetnej stavbe sa nesmie pokračovať, pokiaľ jej dodatočné 

povolenie  nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok)  v znení neskorších právnych predpisov  možno podať odvolanie do 15 

dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 

162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov. 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Ďuricová 

starostka obce 

  

 

 

Poplatok: 

Správny poplatok bol zaplatený podľa  položky 60 písm. g  a položky  61 vo výške 300.00 €. 
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Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle  § 69 ods. 1 v nadväznosti na 

§ 26 ods.1,2 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a 

internetovej stránke správneho orgánu Obec Dolná Tižina. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

              

 Vyvesené dňa:                                                        Zvesené dňa: 

                                        
 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

- Účastníkom stavebného konania  ( podľa § 59 stavebného zákona stavebník, projektant a    

  osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva  k pozemkom a stavbám na nich vrátane            

  susediacich  pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom            

  a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, stavebný dozor ) sa oznámenie 

o začatí stavebného konania  doručuje   verejnou vyhláškou podľa  ust. § 69 ods. 1 stavebného 

zákona a § 26 ods.1 správneho   poriadku  

 

 

Na vedomie 

1. Ing. Miroslav Bielka -MB inžiniering, Krasňany 263 

2. Sevak, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  

3.  SPP-D, a.s. Mlynské Nivy  44/b, 825 11 Bratislava 

4. SSD, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

5. Okresný úrad Žilina, odbor starostl. o ŽP, ŠS OPaK, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 

08 Žilina 

6. OR HaZZ v Žiline, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina 

7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

8. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

9. Obec Dolná Tižina– starostka obce 

10. spis 

 


