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 OBEC DOLNÁ TIŽINA 
                             Spoločný obecný úrad 

                                Námestie sv. Floriána 1002, 013 03  Varín 

č. 2020/20133/SÚ/VN                                                                                      Varín, 10.06.2020 

 

 

 

 

 

Vec: Oznámenie o začatí zlúčeného územného stavebného konania a upustenie  

od ústneho pojednávania, verejnou vyhláškou 
 

     

    Žiadateľ Jozef Cigánik, bytom Dolná Tižina 207, 013 04  Dolná Tižina, podal dňa 

15.04.2020 a doplnil dňa 27.05.2020, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „Nadstavba, stavebné úpravy rodinného domu s. č. 207“ na pozemku 

parc. č. 488 C KN k. ú. Dolná Tižina. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

 Obec Dolná Tižina, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade 

s ustanovením §§ 36, 61 stavebného zákona dodatočne oznamuje začatie zlúčeného 

územného a stavebného konania neznámym účastníkom konania. 

 

 Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad  

pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

 

V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že účastníci konania 

môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných  dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 

 

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté 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 za to, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Do  podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese 

uvedenej v záhlaví) v dňoch: pondelok a streda, počas úradných hodín. 
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú 

moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Ľubica ĎURICOVÁ 

                                                                                                                         starostka obce 

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa  

na dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Dolná Tižina. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

 

 

Vyvesené od:    Vyvesené do:   Dátum zvesenia:  

 

 

Odtlačok pečiatky, podpis: 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Podieloví vlastníci pozemku parc. č. 480 C KN — oznámenie sa doručí verejnou 

vyhláškou (Adam Michalčík; Mária Michalčíková - neznámi účastníci, nastupujúci 

vlastníci) 

 

Na vedomie: 

2. Ing. Peter Polónyi, Tehelná 8, 010 09  Žilina 

 

Oznámené: 

3. Jozef Cigánik, Dolná Tižina 207, 013 04 

4. Miroslav Bačinský, Dolná Tižina 284, 013 04 

5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47  Bratislava 11 — správa 

k nehnuteľnostiam podľa listu vlastníctva č. 307 (Vendelin Kubik, Justina Kubikova, 

Maria Novosadova) 

6. Adam Michalcik, Dolná Tižina 205, 013 04 

7. Anna Ondrová, Dolná Tižina 178, 013 04 

8. Mária Michalčíková, Dolná Tižina 205, 013 04 

9. Juraj Kubík, Starohradská 324/4, 013 03  Varín 

10. Mária Kubíková, SNP 587/240, 013 05  Belá 

11. Ing. Rastislav Kypus, Lúky 528/1, 013 14  Kamenná Poruba — v časti PD 

12. Ing. Peter Polóyi, Tehelná 8, 010 09  Žilina — odborný dozor 

13. SÚ - pre spis  

14. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica, Odštepný závod 

Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 834/3, 921 80 Piešťany 


