oBEC KLoKočov

023 22 K|okočov č. 962

V Klokočove 30.8.2019

Č. ;.:vyst. 536/20I9lCa

Vybavuje : Cavajda

ROZHODNUTIE

o pľeľušeníkonania

Klokočov

Ján Fuľdan a Monika Furdanová,
, podali návrh na vydanie stavebného
CI<N 2226,222216,222812,
povolenia pre stavbu ,,oplotenie" na pozemkoch parc.
začaté
spojené územnéa stavebné
bolo
dňom
223913,223912 v k. ú. Klokočov. Uvedeným
konanie.
obec Klokočov, ako príslušnýstavebný úľad,podľa $ 1l7 zákona č.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákonJ v súlade
ust. $ 36 39a a $ 61 stavebného zžkoĺaoznámilzačatiespojeného územného a stavebného
konania všetkým známym účastníkomkonania a súčasnenariadil na prerokovanie návľhu
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň I7.7.20I9.v konaní boli zo stľany
účastníkakonania vznesené nasledovné námietkv :
Veronika Bitalová, Karolínka,
Nesúhlasíms navrhovaným oplotením ani s návľhom na dohodu stavebníka, vzneseným
stavebníkom v konaní, za účelomzabezpečenia prístupu k rodinnému domu č. s. 40,
umiestnenému na paľc. č. CI<N 222512 v k. ú. Klokočov, uplatňujem si právo prístupu k
ľodinnému domu po oplocovaných pozemkoch formou zriadenia vecného bľemena po
oplocovaných pozemkoch cestou súdu.
Stavebný úľadvyhodnotil pľedmetnúnámietku podľa $ 137 stavebného zákona ako
občianskopľávnu a inú námietku.
Podľa $137 ods. 1 stavebného zákona stavebné úrady vykonávajúcekonaniepodľa
dosiahnutie dohody účastníkovpri tých námietkach,
tohto zákona sa pokúsia vŽdy aj
ktoľévyplývajú vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekľačujú
rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich oľgánov štátnej spľávy. V
konaní vykonaný pokus o dohodu medzi účastníkmikonania nebol úspešný.
Podľa $ 137 ods. 2 stavebného zákona ak medzi účastníkmikonania nedôjde k
dohode o námietke podľa odseku 1, ktoľá keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila
uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umoŽnila uskutočniťlen v podstatne inej
miere alebo forme, odkáŽe stavebný úľadnavrhovatel'a, alebo iného účastníkapodl'a povahy
námietky na súd alebo iný príslušnýorgán a konanie preruší.
stavebného zákona stavebný úrad uľčílehotu, v ktorej sa
Podľa $ 137 ods'
musí predloŽiť dôkaz, Že na súde, pľípadne inom pľíslušnomorgáne bol podaný
návľh na rozhodnutie v spoľnej veci. Ak návrh nebude podaný, môže si stavebný úrad urobiť
úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci.
YychádzajÍlc z uvedených skutočnostístavebný úľadv súlade s $ 137 ods. 2 stavebného
na
zŕkona odkázal vznášateľku námietky Veroniku Bitalovú,
na
súd.
námietky
predmetnej
a
inej
občianskoprávnej
horeuvedenej
ľiešenie
V lehote do 30 dní odo dňa doručeniavýzvy bola Veronika Bitalová, Karolínka,
súlade s $ 137 ods. 3 stavebného zákonapovinná stavebnému úradu predložiťdôkaz,že
na súde bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej vecí. Zároveň stavebný úrad konštatoval,
že ak návľh nebude v určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad uľobiťúsudok o námietke
sám a ľozhodnúťvo veci.
YychádzajÍlc z uvedených skutočností obec Klokočov, ako pľíslušnýstavebný úrad
spojené územnéa stavebné konanie o stavbe,,oplotenie'o na pozemkoch parc. č. CKN 2226,

č.

s

o

z

3

Karolínka,

-2-

222216,222812,223913,223912 vk. ú. Klokočov, stavebníka,,Ján Fuľdan a Monika
', do doby určenej Veronike Bitalovej na predloŽenie dôkazu, Že
Fuľdanová, Klokočov č

na súde bol podaný návrh na riešenie námietky vznesenej v konaní prerušil.

Veronika Bitalová_ Kaľnlíĺĺlrc
'., v zastúpení JUDr. Michalom Roštáľom,
advokátom, Tuľzovka,
v súlade s $ 137 ods. 3 stavebného zákona
pľedložila stavebnému úľadudôkaz o tom, Že na okľesnom súde v Čadci bol dňa 26.8.2019
podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci týkajúcej saľiešeniaobčianskoprávnej.ainej

námietky vznesenej menovanou v konaní.
Na základe uvedeného obec Klokočov, ako príslušnýstavebný úrad spojené
územnéa stavebné konanie o stavbe ,,oplotenie'o na pozemkoch paľc. č. CI<N 2226,
222216, 222812, 223913, 223912 v k. ú. Klokočov, stavebníka ,,Ján Furdan a Monika
Fuľdanová, Klokočov č.
do doby právoplatného rozhodnutia súdu v pľedmetnej veci
'
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prerušeníkonania sa podľa $
Proti rozhodnutiu
Zb. nemoŽno odvolať a nie je preskúmateľnésúdom.
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Doručuje sa účastníkomkonania:
1. Ján Furdan, Klokočov č.
2. Monika Furdanová, Klokočov
3. Ing. Milan Kožák, Podvysoká
4. Vladimír Galusek, olbramice,
5. Veronika Bitalová, Karolínka'
v zastúpeníJUDr. Michalom Roš1áľ66, advokátom, Turzovka,
6. Andrea Malíková, Klokočov
7. Miľoslav Papík,
Tuľzovka
Doľučujesa dotknutym orgánom:
1. obec Klokočovo staľosta obce
ostatným účastníkomkonania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2)
zékona č. 7111967 Zb. o správnom konaní veľejnou vyhláškou, vyvesením oznáĺnenia na
dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úradu v Klokočove.
Toto oznámenie musí bý vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VWESENE DŇA:

Jq/i/

ZVESENE DŇe:

.....

Pečiatka a podpis orgánu, ktoľý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie.
Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosta
Tel. 04l/4358l l0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04l/4358l l0, kl. l8
Tel. 041/4358110, kl. l3

Fax 041/4358338

-
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učtáľeň

matrika

Tel. 04l/4358l l0, kl. l7 - úsek
daní a polhohospodárstva
dane@klokocov.sk

