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OBEC DOLNÁ TIŽINA 
Spoločný obecný úrad 

Námestie sv. Floriána 1002, 013 03  Varín 

č. 2020/20116/SÚ/VN/OZN                                                                             Varín 02.07.2020 

  

 

 

OZNÁMENIE  

O ZAČATÍ  ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU  

podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

v znení neskorších predpisov 
 

 

 Navrhovateľ Pavol Barošinec, bytom Dolná Tižina 98, 013 04  Dolná Tižina, podal 

dňa 25.03.2020 a doplnil dňa 11.05.2020, 20.05.2020 a 24.06.2020 v zastúpení Ivety 

Barošincovej, bytom Dolná Tižina 98, 013 04  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby: 

 

„Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, prístupový most,  

prístupová cesta“ 

 

na pozemkoch parc. č. 729/13 (rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí), 729/17, 729/19, 

729/2, 1622/6 (prístupová cesta, prípojky inžinierskych sietí), 1622/4, 1537/11 (prístupový 

most, prípojky inžinierskych sietí) C KN k. ú. Dolná Tižina. Uvedeným dňom bolo začaté 

územné konanie. 

 

 Obec Dolná Tižina 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, oznamuje začatie 

územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania 

a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu  ústne konanie dňa 

 

 

                                            07.08.2020   o 1000 hod., 
     

ktoré sa uskutoční na  Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. Sv. Floriána 1002,  

013 03  Varín. 

 

V zmysle § 36 ods. 1  stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že účastníci konania 

môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskôr 

podané námietky neprihliadne.  

 

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

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

uplatnené mohli byť.  
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Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú 

moc s podpisom toho učastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

V zmysle § 36 ods. 3 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) počas úradných hodín. 

 

 

 

                 

                                                                                                                             Ing. Ľubica Ďuricová                                                                                                                                     
                                                                                                                    starostka obce   

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 v zmysle § 36 ods. 4 

stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, a v súlade s § 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: 
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Oznámenie sa doručí:  

1. Pavol Barošinec, Dolná Tižina 98, 013 04 

2. Podieloví vlastníci pozemku parc. č. 729/2 C KN — oznámenie sa doručí verejnou 

vyhláškou (Pavol Noga - neznámi účastníci, nastupujúci vlastníci)  

3. Jozef Bajaník, Prostredná 15, 900 21  Svätý Jur 

4. Dušan Pazderka, Prúty 555, 010 04  Žilina-Závodie 

5. Mária Pazderková, Dolná Tižina 87, 013 04 

6. Ľubomíra Bajaníková, Dolná Tižina 306, 013 04  

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

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

8. SÚ - pre spis  

Na vedomie:  

9. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 

Žilina 

10. Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných       

zložiek ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina —  orgán ŠS OPaK 

— orgán ŠS ochrany vôd 

11. Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných       

zložiek ŽP kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina —  orgán ŠS OPaK 

12. Stredoslovenská distribučná, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8  

13. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 

Bratislava 

14. Severoslovenské vodárne a kanlaizácie, a.s., 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960 

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

16. TES Media, s. r. o., Kragujevská 3754/4, 010 01  Žilina 

 


