
 

 

OBEC DOLNÁ TIŽINA 
Spoločný obecný  úrad 

Krasňany 285,  013 03 Krasňany 

Č.s.: 2022/22054/SÚ/MLA-ozn.  Krasňany: 18.07.2022 
 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ SPOJENÉHO STAVEBNÉHO A ÚZEMNÉHO KONANIA 

A UPUSTENÍ OD  ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Ing. Pavol Češek, Karloveská 10, 841 01 Bratislava  

Ing. Alžbeta Češeková, Karloveská 10, 841 01 Bratislava  

 

v zastúpení: Ing. Katarína Chovanová, Mojš 273, 010 01 Žilina 

 

(ďalej len "stavebník") dňa 07.02.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia  a dňa 

08.06.2022 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Novostavba  rodinného domu, 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 729/14, 729/20, 729/44, (729/2, 

729/38, 1622/4, 1537/2, 1622/18, 1537/11, 716/118- prípojky IS) KN v katastrálnom území 

Dolná Tižina. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Popis stavby: 

Rodinný dom je navrhovaný ako prízemný, nepodpivničený. Strecha valbová so sklonom 25°.  

Na 1.NP je dispozične a funkčne je riešená denná a nočná časť. Obývačková časť je prepojená  

s kuchyňou a jedálňou. Ďalej sú navrhované štyri  izby,  sociálne zariadenie a technická 

miestnosť. Výška stavby +5,533. 

Vjazd na pozemok je riešený z komunikácie parc. č. 1537/2 KN cez novovybudovaný most a 

pozemok parc. č. 729/2 ( spoluvlastnícky podiel). Na pozemku stavebníka na spevnenej 

ploche pod prístreškom budú umiestnené 2 parkovacie miesta. Rodinný domu bude napojený 

na verejnú kanalizáciu,  verejný vodovod, el.  energiu navrhovanými prípojkami.  

 

Obec Dolný Tižina- ako stavebný úrad príslušný podľa § 117  ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm.a) ods.1  zákona 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, oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie 

územného konania so stavebným konaním a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie 

spojeného územného a stavebného konania.  

Podľa § 142h písm. a) stavebného zákona počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu 

alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad 

vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne 

predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez  
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osobného kontaktu s účastníkmi konania. 

S odvolaním sa na uvedené  stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania v predmetnej veci. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

 

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

 

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. 

 

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

navrhnúť ich doplnenie. 

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

pri prejednávaní 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. 

Stavebník predloží stanovisko Okresného úradu, odbor pozemkový a lesný 

k plánovanému zámeru výstavby na poľnohospodárskej pôde. 

 

 

 

Ing. Ľubica Ďuricová 

starostka obce 

  

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle  § 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 rozhodnutia na úradnej 

tabuli.  
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Doručí sa: 

1. Ing. Katarína Chovanová, Mojš 273, 010 01 Žilina  

2. Pavol Barošinec, Dolná Tižina 98 

3. Bajaník Jakub, Dolná Tižina 306 

4. Bajaník Dávid, Dolná Tižina 306 

5. Pazderka Dušan, Prúty 555, Žilina – Závodie 

6. -neznámym dedičom po zomrelom Pavlovi Nogovi, naposledy bytom Varín 819 sa  

rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou  

7. Chládek Silvia, Dolná Tižina 301 

8. Bajaníková Ľubomíra, Dolná Tižina 306 

9. MUDr. Nezvalová Lucia, Dolná Tižina 306,  

10. MUDr. Nezval Tomáš,  M. Šinského 950/7,  

11. Tavač Dominik, Krasňany 292 

12. Tavačová Veronika, Dolná Tižina 308 

13. SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Náb. I.Krasku 834/3, Piešťany 921 80 

14. Ing. Marián Chovan, Hadron, s.r.o., Mojš 273 Žilina- projektant 

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

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

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

18. SSD, a.s. Při Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

19. SVP, š.p. povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 

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

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

21. Obec Dolná Tižina– starostka obce 

22. spis 


