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Vec 
 
Nepovolená stavba „ Požičovňa lyží a čajovňa“ v k.ú. Zámutov,                                                                                                          
Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení uvedenej stavby 
 
                                                            VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 Stavebný úrad Obec Zámutov v rámci obhliadky územia v k.ú. Zámutov v lokalite pod  
Lyžiarskym vlekom dňa 23. 01. 2019, zistil nepovolenú stavbu: „Čajovňa- (pôvodný názov), ktorá je 
postavená na parcelách CKN číslo 5351/2 a 5351/1 k.ú. Zámutov, stavebníkom ktorej je Mgr. Matúš 
Michľo bytom Kladzany č. 42. (V čase zistenia nepovolenej stavby to bola parcela 5351) Ide 
o jednoduchú stavbu, postavenú z drevenej konštrukcie, ktorá je postavená na základoch z betónových 
prefabrikátov, ktorá vzhľadom na svoj stavebnotechnický stav, má charakter stavby ako ju definuje              
§ 43 zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov-
(stavebný zákon). Stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľnosti SR. V čase 
miestneho šetrenia bolo zistené užívanie stavby na podnikateľské účely. Podľa vyjadrenia stavebníka, 
na stavbu v minulosti mal mať bývalým starostom obce Zámutov vydané povolenie a to v rozsahu 
umiestnenia „unimobunky“ ako drobnej stavby, ktorá mala slúžiť ako sklad k lyžiarskemu vleku. 
K tejto unimobunke neskôr uskutočnil prístavbu a v súčasnosti celú stavbu využíva ako „Požičovňa 
lyží a čajovňa“. Stavebník v rámci miestneho šetrenia k stavbe nepreukázal žiadne doklady, ktoré by 
ho oprávňovali k jej uskutočneniu a užívaniu.  
Podľa § 54 stavebného zákona, stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočńovať 
iba podľa stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.(§§ 55 ods. 2, 57, 66 
a 139b ds. 6) stavebného zákona)   
Stavba začatá bez stavebného povolenia nepodlieha povoleniu podľa §§ 54 a 66 stavebného zákona, 
ale konaniu podľa § 88 ods. l písm b) a 88a citovaného zákona, preto stavebný úrad dňa 29. 01. 2019 
z úradnej povinnosti začal správne konanie podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona o 
odstránení, resp. o dodatočnom povolení opísanej stavby, vyzval stavebníka na doloženie dokladov, 
ktorými by sa preukázalo, že dodatočné povolenie uvedenej stavby nie je v rozpore s verejnými 
záujmami a na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a do doby ich doloženia, správne 
konanie prerušil. Mgr. Matúš Michľo dňa 20. 05. 2019 podal žiadosť o predĺženie lehoty na doloženie 
dokladov, ktorej stavebný úrad vyhovel dňa 21. 05. 2019 a lehotu prerušenia konania predĺžil. 
Stavebník žiadosť o predĺženie lehoty prerušenia konania zopakoval dňa 25. 06. 2019, ktorej stavebný 
úrad vyhovel dňa 27. 06. 2019 a lehotu predĺžil do 30. 09. 2019. V priebehu plynutia lehôt prerušenia 
konania stavebník doložil časť požadovaných dokladov (27. 05. 2019 a 30.09. 2019), avšak tieto 
doklady nepostačovali pre spoľahlivé posúdenie možnosti dodatočného povolenia stavby. 
Z uvedených dôvodov stavebný úrad dňa 11. 10. 2019 výzvu podľa § 88 ods. l písm.b a § 88a 
stavebného zákona zopakoval, opakovane vyzval stavebníka na doloženie dokladov podľa § 88a 
stavebného zákona a správne konanie prerušil do 31. 01. 2020. Dňa 18. 12. 2019 Mgr. Matúš Michľo 
podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby a k nej doložil aj ďalšiu časť požadovaných dokladov. Na 
základe tohto doplnenia, stavebný úrad oznámením a výzvou zo dňa 03. 01. 2020 upozornil 
stavebníka, že k žiadosti zo dňa 18. 12. 2019 neboli doložené všetky potrebné doklady na základe 
ktorých by bolo možné spoľahlivo posúdiť možnosť dodatočného povolenia stavby a vyzval 
stavebníka, aby žiadosť doplnil v lehote do dňa 31. 01. 2020. Dňa 23. 01. 2020 stavebný úrad obdŕžal 
ďalšiu žiadosť stavebníka o predĺženie lehoty prerušenia konania, v ktorej ako dôvod uvádza, že nemá 
s VSD a.s. doriešenú úpravu stavby a jej projektovej dokumentácie tak, ako to vyžaduje VSD a.s. 
v súvislosti s potrebou dodržania ochranného pásma VN vedenia, ktoré sa v danej lokalite nachádza. 
Stavebný úrad žiadosti vyhovel dňa 24. 01. 2020 a následne novej žiadosti zo dňa 23. 03. 2020 znova 
vyhovel dňa 24. 03. 2020 a lehotu na doloženie dokladov a prerušenia konania predĺžil do                                            
31. 05. 2020.   
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Dňa 29. 05. 2020 stavebník svoju žiadosť požadovaným spôsobom doplnil, čím pominuli prekážky 
prerušenia správneho konania.                                                
Po preštudovaní predložených dokladov, dokumentácie a stanovísk dotknutých orgánov stavebný 
konštatuje, že dodatočné povolenie uvedenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, ktoré hája 
dotknuté orgány podľa osobitných zákonov a nie je v rozpore ani s cieľmi a zámermi územného 
plánovania obce Zámutov, preto stavbu nie je nutné odstrániť a podlieha dodatočnému povoleniu.  

Na základe uvedených skutočnosti, Obec Zámutov ako správny orgán a stavebný úrad (ďalej 
len stavebný úrad) príslušný podľa § 117 ods. l stavebného zákona, v súlade s  ustanovením § 29 ods. 
4 zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok), v spojení  
s § 61 ods. 1 a 61 ods. 4, § 88 ods. 1) písm.b) a § 88a stavebného zákona a v spojení s § 26 ods. l 
správneho poriadku, oznamuje účastníkom konania, ktorých sa navrhovaná stavba dotýka 
a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v území,  pokračovanie konania o dodatočnom povolení 
stavby „Požičovňa lyží a čajovňa“, ktorá je rozostavaná na parcelách CKN číslo 5351/1 a 5351/2 
k.ú. Zámutov. Prípojky stavby na verejné rozvodné siete -(vodovodná a elektrická) + prístup a príjazd   
stavbe, majú byť realizované na parcelách EKN číslo 531/2, CKN č. 1184/1, CKN číslo 1185/4, CKN 
5345 a 535/1 k.ú. Zámutov. Nakoľko pomery v území sú známe a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie možnosti dodatočného povolenia stavby, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 
stavebného zákona, upúšťa od ústneho konania. Na konanie o dodatočnom povolení stavby 
sa primerane vzťahujú ustanovenia §§ 58 až 66, stavebného zákona. 
Podľa § 142h písm. a) stavebného zákona, právnej úpravy účinnej od 25. 04. 2020, počas 
mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 
CVOVI D-19, stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestne šetrenie len v nevyhnutnom 
rozsahu. 

Podľa § 33 ods. 1 a ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania majú právo k predmetu veci 
navrhovať dôkazy a ich doplnenie a pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu 
rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.                          
Zároveň účastníci konania môžu podľa § 61 ods. (1) stavebného zákona svoje námietky 
k dodatočnému povoleniu opísanej stavby uplatniť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
tohto oznámenia verejnou vyhláškou písomnou formou obci Zámutov, OcÚ Zámutov č. 434, inak 
sa k ním neprihliadne. Dotknuté orgány budú o pokračovaní konania upovedomené jednotlivo. Do 
podkladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť v kancelárií Obecného úradu Zámutov v lehote 
určenej pre uplatnenie námietok, pripomienok a stanovísk. 
 
 
 
 
                                                                                                   Stanislav  D u d a                                                                                                         
                                                                                                         starosta                                        
 
 
Účastníkom konania- doručí sa verejnou vyhláškou: 

 
-Účastníkom konania, ktorých sa toto konanie dotýka a známym a neznámym vlastníkom susedných 
pozemkov a stavieb, resp. vlastníkom, ktorých pobyt nie je známy, sa toto oznámenie o pokračovaní 
konania o dodatočnom povolení opísanej stavby, oznamuje verejnou vyhláškou. Oznámenie má 
povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 a podľa § 26 ods. 1) správneho poriadku v spojení s § 61 
ods. 4 stavebného zákona. Podľa§ 26 ods. 2) správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 
dní na úradnej tabuli obce Zámutov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.                                                          
 
Vyvesené dňa: 19. 06. 2020                                           ...:..........................................  
 
 
Zvesené dňa...........................................                           .................................................                           


