
 

OBEC DOLNÁ TIŽINA 

Špeciálny stavebný   úrad 

Krasňany 285, 013 03 

Č.s.: 2022/22342/PK/MLA-ozn.  Krasňany: 30.08.2022 
 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Pavol Barošinec, Dolná Tižina č. 98 

(ďalej len "navrhovateľ") dňa 06.07.2022 podal a dňa 20.07.2022 doplnil návrh na kolaudáciu 

stavby: 

 

Prístupový most a prístupová  komunikácia  

 

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. C KN 

729/17,729/19,1622/6,1622/4,1537/11,729/13,729/2,  KN k.ú. Dolná Tižina, na ktorú bolo  

Obcou Dolná Tižina vydané stavebné povolenie č.2021/21296/PK/MLA/SP dňa 13.09.2021, 

právoplatné 15.10.2021 . Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

 

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 súlade s ustanovením § 80 

stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a všetkým 

známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním na deň 

04.10.2022 o  10.00 hodine 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby. 

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr 

pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.  

Účastníci konania môžu nahliadať do podkladov rozhodnutia (Spoločný obecný  úrad 

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

prestávka 12.00-13.00) 

 

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

navrhnúť ich doplnenie. 

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží: 

 Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní 

 Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby. 

 Odovzdávaco preberací protokol ( stavba zhotovovaná dodávateľsky). 

 Doklad o likvidácii stavebného odpadu v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
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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.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.  

 

 

 

Doručí sa: 

1. Pavol Barošinec, Dolná Tižina 98, 013 04 Dolná Tižina   

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

doručuje verejnou vyhláškou 

3. Bajaník Jakub, Dolná Tižina 306 

4. Bajaník Dávid, Dolná Tižina 306 

5. Pazderka Dušan, Prúty 555, Žilina – Závodie 

6. Ing.Bc. Češek Pavol, Karloveská 10, Bratislava, 841 01 

7. Ing. Alžbeta Češeková, Karloveská 10, Bratislava, 841 01 

8. Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina    

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

Na vedomie: 

10. SPP-D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava  

11. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

12. Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica   

13. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  

Žilina, ŠS OPaK, ŠS ochrany vôd 

15.spis 


