
 

 

OBEC DOLNÁ TIŽINA 

Stavebný úrad 

Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 

Č.s.: 2021/21008/SU/MLA  Krasňany: 22.02.2021 

 

 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM 

 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., ul. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 

v zast. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008,  022 01 Čadca 

(ďalej len "stavebník") dňa 10. 02.2021 podal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 

na stavbu: 

11208- Dolná Tižina - Za Hlbokým - predĺženie NN siete 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. líniová stavba v katastrálnom území Dolná 

Tižina. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Obec Dolná Tižina  

-  Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") vydal na stavbu stavebné povolenie dňa  19.11.2019 pod 

č.sp.2019/19376/SÚ/Li-R, právoplatné 23.12.2019. 

 

Stavba obsahuje: 

-   Zmena pozostáva z výmeny existujúcej  stožiarovej trafostanice za kioskovú trafostanicu  Graper 

MKP-800, navrhovanú na pozemku parc. č. 502/13 KN k.ú. Dolná Tižina, zmenu bodu napojenia VN 

prípojky a demontáže VN prípojky AlFe pre 234 ts- dĺ. trasy 187 m. 

 

Obec Dolná Tižina -  Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa § 

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

neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a  § 5 ods.a) písm.1zákona č.608/2003 Z.z. o  

štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov , v súlade s ustanovením § 68 ods. 2 stavebného zákona 

oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Keďže sú stavebnému úradu dobre 

známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 

upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky podať do 

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.  

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu na území SR (šírenie korona vírusu 

SARS-CoV-2) a s tým súvisiace obmedzenia   je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia 

nasledovným spôsobom: 

-  vopred dohodnúť možnosť  nahliadnutia na telefónnom čísle 041/2858008 alebo e-mailom na 

stavebnyurad@obeckrasnany.sk 

- Písomné námietky a pripomienky je možné podávať  poštou.
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Pri vyššie uvedenej komunikácii je nutné uvádzať číslo spisovej značky. 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne 

navrhnúť ich doplnenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri 

prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

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 § 61 ods.4 stavebného zákona, v znení 

neskorších predpisov, v nadväznosti na § 26 ods.1,2 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 

dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu Obec Dolná Tižina. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

                                  26.2.2021 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli 

a internetovej stránke. 

 

 

Doručí sa: 

Účastníci 

- účastníkom konania, ktorých práva by mohli byť v tomto konaní dotknuté sa doručuje verejnou 

vyhláškou v zmysle § 61ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba 

  

Na vedomie 

1.MIRACI elektro plus, s.r.o.., Podzávoz 3008,  022 01 Čadca 

2.Ing. Pavol Širo, PROEX Žilina, s.r.o, Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina 

3.Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, 

- štátna vodná správa,  

- ŠS OPaK 

           -  ŠS v odpad. hospodárstve 

4. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19  Bratislava 26 

5. SSD a.s.,, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

6. SEVAK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina 

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

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

9.Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie č. 19, 01 01 Žilina 

10. Obec Dolná Tižina – starostka obce 

11. spis 
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