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OBEC KLUBINA 
Obecný úrad č. 67, 023 04 Klubina 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Výst. č. 417/2018/Va                                                                                                                V Klubine, dňa 11.01.2019 

 
 

 

VEC: 

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho 

konania 

 

Obec Klubina ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný 

zákon) na základe skutočností zistených počas výkonu štátneho stavebného dohľadu zo dňa 

30.08.2018 zistila, že stavebník ,,Mucha Ľubomír r. Mucha a Gabriela Muchová  

r. Bindasová, Hurbanova 2289/31, Čadca, PSČ 022 01“ zrealizovali stavbu ,,Prístavba 

rekreačnej chaty č. súpisné 200 “ na pozemkoch par. č. CKN 1186/5 v k.ú. Klubina                          

bez ohlásenia stavebnému úradu. Vychádzajúc z uvedených skutočností a oznámenia  

JUDr. Antona Kupša, advokáta so sídlom Moyzesova ul 34, 022 01 Čadca, ktorý právne 

zastupuje Valentína Kukučku, bytom Klubina č. 160 zo dňa 22.11.2018 spi. značka CA 

140/2009-AK, doručenej obci Klubina dňa 22.11. 2018 evidovanej pod spi. značkou 

28/2018/ES, Obec Klubina, ako príslušný stavebný úrad, zahájila konanie podľa § 88a ods. 1 

stavebného zákona o nepovolenej stavbe a dňa 05.12.2018 vyzvala stavebníka ,,Mucha 

Ľubomír r. Mucha a Gabriela Muchová r. Bindasová, Hurbanova 2289/31, Čadca, PSČ 

022 01“, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy predložili stavebnému úradu 

žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby a všetky doklady, ktoré preukážu, že 

dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným 

zákonom a osobitnými predpismi. Stavebník bol zároveň upozornený, že ak požadované  

doklady  v  stanovenej  lehote  nepredloží alebo sa na  ich  podklade  preukáže  rozpor  stavby   

s   verejným  záujmom,   stavebný   úrad   nariadi v zmysle § 88a ods. 2 stavebného zákona 

odstránenie stavby. Stavebník dňa 19.12.2018 predložil stavebnému úradu požadované 

doklady, preto Obec Klubina ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len ,,stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 61 v spojení s § 88a stavebného zákona 

oznamuje pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby na stavbu ,,Prístavba 

objektu rekreačnej chaty č. s. 200 a oplotenie pozemku“ na pozemkoch par. č. CKN 

1186/5, CKN  1186/18, CKN 1186/19 v k.ú. Klubina všetkým známym účastníkom konania a 

súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na  

08.02.2019 o 0900 hod. (piatok) 

na Obecnom úrade v Klubine. 

 
Účastníci konania a ich zástupcovia, zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si 

z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov na Obecnom úrade Klubina v rámci úradných dní 

a počas úradných hodín, najneskoršie však pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje 

námietky a pripomienky k návrhu na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby 

uplatniť najneskôr pri ústnom konaní. Na neskoršie podané námietky a pripomienky stavebný 
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úrad nebude prihliadať. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej 

môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej 

správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú 

lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený  

o začatí konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej 

stavbe, má sa  za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 

a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 

uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí 

jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom                          

toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 
Známi účastníci konania: 

1. Mucha Ľubomír r. Mucha, Hurbanova 2289/31, 022 01 Čadca 

2. Gabriela Muchová r. Bindasová, Hurbanova 2289/31, 022 01 Čadca 

3. Ing. Krcho Stanislav CSc., Pod Kremenicou 19, 900 31 Stupava 

4. Ing. Hana Krchová r. Svobodová, Pod Kremenicou 19, 900 31 Stupava  
5.    Ing. Marián Kučerík, Kalinov 2036, 023 03 Krásno nad Kyucou 

6. Ing. Marek Jedinák, Klubina č. 118, 023 04 Stará Bystrica 

7. JUDr. Anton Kupšo, Moyzesova ul. 34, 022 01 Čadca 

 

 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Klubina, Mgr. Božena Poliačková, starostka obce, Obecný úrad 86, 023 04 Stará Bystrica 

2. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova č. 95, 022 01 Čadca 

3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova č. 91, 022 01 Čadca 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 817 15 

 

 

Všetkým známym účastníkom konania a ostatným účastníkom konania                                                                                                         

na parcelách KNE 256, KNE 255  sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného 

úradu v Klubine a elektronickej úradnej tabuli Slovensko.sk. 
 

 

 

Toto oznámenie 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Božena Poliačková                                                                                                                                                                     
                                                 starostka obce 

 
 

 

 
Vybavuje : JUDr. Valková 


