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OZNÁMENIE 

O DOPLNENÍ PODKLADOV PRE VYDANIE ROZHODNUTIA  O DODATOČNOM 

POVOLENÍ STAVBY 

 

 

 

Obec Dolná Tižina - ako príslušný špeciálny  stavebný úrad pre miestne a účelové 

komunikácie podľa  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods.4 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v zmysle § 61 ods.4 stavebného 

zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 

konania verejnou vyhláškou a v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho 

zisťovania a ústneho pojednávania, vedie z vlastného podnetu správne konanie podľa § 88 

ods. 1 písm. b v spojení s § 88a ods. 1 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby: 

 

Účelová (príjazdová) komunikácia a spevnené plochy 

na pozemku register "C" parc. č. 749/270, 749/274, 749/272, 749/117 KN - líniová stavba v 

katastrálnom území Dolná Tižina, stavebník: 

Pavol Maťko, Dolná Tižina 50 

v zastúpení: Ing. Miroslav Bielka -MB inžiniering, Krasňany 263 

(ďalej len "stavebník") preukázal, že stavbu nie je nutné odstrániť, predložil stavebnému 

úradu doklady,  z ktorých je zrejmé, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore 

s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, a podal žiadosť o dodatočné 

stavebné povolenie. 

 

 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.1 stavebného zákona sa neprihliada na pripomienky a námietky, 

ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného 

plánu zóny. 

V zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 

prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania 

stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 

najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa 

nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. 

                                                               

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 
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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 možno nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade  Krasňany 

285, areál Krasplastu , úradné dni Po  8:00 - 15. 00  a St. 8:00 - 17. 00 , obedná přestávka 

12,00-13,00.  

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

navrhnúť ich doplnenie.    

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc. 

 

 

                                                                          Ing. Ľubica  Ďuricová  

                   starostka obce   

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle  § 61 ods. 4 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. 

              

 Vyvesené dňa:                                                        Zvesené dňa: 

                                        
 

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

 

Doručí sa: 

- Účastníkom stavebného konania  ( podľa § 59 stavebného zákona stavebník, projektant a    

  osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva  k pozemkom a stavbám na nich vrátane            

  susediacich  pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom            

  a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté) sa oznámenie o začatí 

stavebného konania  doručuje   verejnou vyhláškou podľa  ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona 

a § 26 ods.1 správneho   poriadku  

 

 

Na vedomie 
1. Ing. Miroslav Bielka -MB inžiniering, Krasňany 263 

2. Sevak, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  

3.  SPP-D, a.s. Mlynské Nivy  44/b, 825 11 Bratislava 

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

5. Okresný úrad Žilina, odbor starostl. o ŽP, ŠS OPaK, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina 

6. OR HaZZ v Žiline, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina 

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

8. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

9. Obec Dolná Tižina– starostka obce 

10. spis 


