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STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Obec Dolná Tižina -  Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") 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, v spojenom 

územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o 

stavebné povolenie, ktorú dňa 07.02.2022 podal a dňa 08.06.2022 doplnil  

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"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 

stavebného zákona  

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

v   s p o j e n o m   ú z e m n o m   a   s t a v e b n o m   k o n a n í  

na stavbu 

Novostavba  rodinného domu, 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí (domové časti),  

(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. 

K pozemkom parc. č. 729/14, 729/20, č. 729/44-   stavebník preukázal vlastnícke právo LV č. 

700, LV č. 1705 vydaným Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor, k pozemku parc. č. 

729/2 majú stavebníci spoluvlastnícke právo a súhlas spoluvlastníkov pozemku na uloženie 

inžinierskych sietí. 

 

Stavba obsahuje: 

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

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

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 V zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona a v zmysle § 66 ods. 3 stavebného 

zákona 

a) stavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí   bude umiestnená 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 tak, ako je to 

zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie 

vypracovanej Ing. Mariánom Chovanom, Mojš 273 

Polohové umiestnenie rodinného domu: 

-od pozemku parc.č. 729/13    -   6,7 m 

-od pozemku parc.č. 1622/7 KN  -   3,172 m 

-od pozemku parc.č. 727/25    -   3,39 m 

 

Výškové umiestnenie stavby rodinného domu:  
výškový bod ± 0,000 stavby je totožný s výškou -0,350 m od okolitého terénu, 

 výška stavby: +5,55 m 

b) napojenie na siete technického vybavenia: 

- vodovodná prípojka: v zmysle vyjadrenia Sevak, a.s..č. 022003492/DJu zo dňa 

31.01.2022 

 - kanalizačná prípojka: v zmysle vyjadrenia Sevak č. 022003492/DJu zo dňa 31.01.2022,  

- elektrická prípojka: v zmysle vyjadrenia SSD, a.,s. č. 202109-NP-0007-1 zo dňa 

29.09.2021 

-vykurovanie – tepelné čerpadlo, doplnkový zdroj krb  

- napojenie na pozemné komunikácie: z existujúcej komunikácie na pozemku parc. č. 

1537/2 vo vlastníctve Obce Dolná Tižina, cez premostenie a prístupová komunikáciu 

v zmysle SP č. 2021/21296/PK/MLA/Sp zo dňa 13.09.2021 a zmluvy o uzavretí budúcej 

kúpnej zmluvy zo dňa 16.10.2021 . Ku kolaudácii stavby rodinného domu je potrebné 

predložiť kolaudačné rozhodnutie na prístupový most. 

c) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Okresný úrad Žilina pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru 

výstavby na poľnohospodárskej pôde   č. OU ZA PLO-2022/038902-02/Hra zo dňa 

16.08.2022,  súhlasí za dodržania  podmienok uvedených v stanovisku. 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny: záväzné 

stanovisko zo dňa 28.01.2022 pod č. OU-ZA-OSZP3-2022/010686-002/Bal, súhlasné 

stanovisko za predpokladu akceptovania stanovených podmienok: 

1. Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 

47 a      § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a 

ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné 

rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní). Nevyhnutný 

výrub drevín realizovať s ohľadom na vegertačné obdobie a s ním spojené obdobie 

hniezdenia vtáctva. 
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2. Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten isty deň, ako dôjde k 

vyhĺbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc. - pokiaľ nebude 

možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do   priestoru 

výkopu nemohli preniknúť  živočíchy, vrátane  živočíchov veľkosti drobných    

zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.) Ak dôjde k prípadu uvieznutiu takéhoto 

živočícha,  bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody ( v prípade 

potreby  stavebník zabezpečí  odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra. 

3. Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku,     

v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti vodných tokov a nebude     

umiestňovaná do voľnej krajiny. 

4. Okolie dotknuté stavebnou činnosťou bude každoročne sledované a udržiavané     

vlastníkom pozemku tak, aby nevznikali plochy ruderálnej vegetácie, resp. aby sa   

zabránilo výskytu nepôvodných inváznych (napr. Fallopia japonica- pohánkovej    

japonský, Heracleum mantegazzianum- boľševík obrovský a.i.). 

 

SVP, š.p. Piešťany č. CS SVP OZ PN 3750/2022/2 z 04.04.2022 vyjadrenie k DSP: ako 

správca toku Tižinský potok súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu rodinného 

domu za podmienok uvedených vo vyjadrení: 

-žiadame dodržať osadenie rodinného domu v zmysle priloženej situácie, 

-štartovaciu a cieľovú jamu požadujeme realizovať , vo vzdialenosti minimálne 4,0 m od  

brehovej čiary vodného toku 

-inžinierske siete v mieste križovania toku umiestniť do chráničky s presahom  min. 1 m za    

brehové čiary vodného toku 

- minimálne krytie chráničky inžinierskych sietí  bude 1,0 m pod dno vodného toku ( nie 0,7 

m ako je uvedené v PD) 

-križovanie vedení  s vodným tokom a súbeh  vedení v ochrannom pásme  vodného toku  

musí byť navrhnuté  a realizované tak,  aby správca toku nemusel vykonávať  svoju činnosť  

v sťažených podmienkach , t.j. bez použitia  stavebných strojov (ručne)  ako dôsledok  

ochranného pásma  rúrových a kablových vedení 

-križovanie vodného toku požadujeme označiť na brehu povrchovou značkou. V prípade  jej 

poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ ( užívateľ) stavby zabezpečí  jej okamžitú  

obnovu 

- vodovodnú a plynovú prípojku  v mieste križovania s vodným tokom je po realizácii 

potrebné polohopisne a výškopisne zamerať a v digitálnej forme odovzdať Správe povodia 

stredného Váhu I. Nimnica 

- k začatiu stavebných prác pri vodnom toku, pred realizovaním križovania, prizvať správcu 

toku Ing. Michal Gábor 0903403220 

- SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou 

 

Slovak Telekom, a.s.,  vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení č. 6612203668 zo 

dňa 03.02.2022,  nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s., alebo DIGI Slovakia, s.r.o. 

SSD, a.s., Žilina, vyjadrenie č. 202109-NP-0007-1 zo dňa 29.09.2021 
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V predmetnej lokalite  sa energetické zariadenia v majetku SSD nachádzajú. Presnú trasu 

podzemných káblových vedení  je potrebné vytýčiť  v zmysle bodu 5.2 tohto vyjadrenia. 

Dodržať všetky podmienky vyjadrenia. 

 

SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre 

ÚR a SP č. 022003492/DJu zo dňa 31.01.2022: 

K vydaniu ÚR a SP dávame ako dotknuty organ v zmysle stavebneho zakona 

c.50/1976 Z.z §140b záväzné súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovnych 

pripomienok: 

1. K navrhovanej stavbe RD nemáme pripomienky. V záujmovom území stavby sa  

inžinierske siete v správe Sevak, a.s. nenachádzajú 

2. VP sa vybuduje z materiálu  z mat. HDPE 100 SDR  11/PN16 D32x3 mm v dĺ. 13,5 m. 

VŠ je odsúhlasená plastová DN 1200, v 1700, osadená 20,2 m od bodu napojenia na  VV 

PVC  D 110 v priľahlej komunikácii. 

3. Vo VŠ bude osadený fakturačný  vodomer Q3= 4 m3/h. Fakturačné vodomery a 

a navrtávací pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave  

na ráme  typ Sevak, a.s..  

4. KP odsúhlasujeme z PVC DN 200 dl. 17,0 m a DN 150 dl. 22,9 m v sklone 20,0 %..RŠ 

bude   osadená plastová DN 400 mm vo vzdialenosti 17,0 m od napojenia na spol. KP  

PVC DN 200 v komunikácii. Do VK zaústiť iba splaškové odpadové vody. Existujúcu RŠ 

v bode napojenia  exist. KP požadujeme vymeniť  za šachtu s tromi odbočeniami v dne . 

Doplniť  do PD. 

5. Stavebník pred začatím  zemných prác zabezpečí  vytýčenie inžinierskych sietí ich 

správcami a rozkopové povolenie od príslušného správcu. Pri realizácii prípojok žiadame 

dodržať všetky platné STN pri súbehu  a križovaní VP a KP s ostatnými vedeniami 

a pásma ochrany inž. sietí § 19  zákona č. 442/2002 Z.z. 

6. O napojenie prípojky je potrebné požiadať na predpísanom tlačive. Pred realizáciou  

bude uzatvorená zmluva o dodávke vody  a o odvádzaní  odpadových vôd. Nakoľko bude 

KP a RŠ spoločná pre viac  nehnuteľností, žiadame  k zmluve o odbere vody doložiť 

tlačivo „Dohoda o spoločnom užívaní KP, RŠ medzi vlastníkmi pripájaných 

nehnuteľností, kde sú uložené práva  a povinnosti  odberateľov. Tlačivá a potrebné 

informácie  pre zriadenie VP a KP poskytne príslušný  zamestnanec Sevak, a.s. 

v Zákazníckom centre. 

7. Napojenie VP na VV vykonajú pracovníci našej spol. z materiálov používaných 

v podmienkach našej spoločnosti a v súlade s odsúhlasenými parametrami. Napojenie KP  

na exist. Spol. KP bude kontrolované pri revízii KP. V prípade nedodržania podmienok 

uvedených  v tomto vyjadrení  nebude zo strany  Sevak zrealizovaná navrtávka prípojky 

na VV. Upozorňujeme , že  akákoľvek zmena v PD musí byť  vopred odsúhlasená. 

8. Vykonávať zásahy na zariadeniach VV nie je cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu 

vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom vodovodu. 

9. K termínu realizácie VP musí mať žiadateľ  vybudovanú prípojku vo vzdialenosti  cca 

1-1,5 m od miesta napojenia na VV. 

10. Tlakovú skúšku  VP zrealizovať podľa STN EN 805 a skúšku  vodotesnosti KP 

zrealizovať podľa STN EN 1610. Celá kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná ako 

vodotesná. 
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11. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 ods.7 

a 8 vlastník VP a KP je povinný zabezpečiť opravy a údržbu na vlastné náklady. 
 

SPP-D, a.s. Žilina- vyjadrenie pre územné  a stavebné konanie č. TD/KS/0022/2022Šk  zo 

dňa 18.01.2022,  súhlasí za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení, pred realizáciou 

zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný  požiadať 

SPP-D, a.s. o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribúcia.sk 

 

Obec Dolná Tižina -súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia  č. 

278/2022 zo dňa 08.06.2022 

 

 

d) stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorú vypracoval Ing. Marián Chovan, Mojš 273,  ktorá je prílohou tohto 

rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu, 

e) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany 

životného prostredia, 

f) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 

podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami 

na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s 

príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, 

bezpečnostnými a hygienickými, 

g) pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné 

technické normy, 

h) stavba bude dokončená najneskôr do 4 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia. Po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia, 

i) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona 

uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne 

požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia 

na napojenie na tieto siete, 

j) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné  na 

použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných 

výrobkoch), 

k) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní. 

 

 V zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona : 

- v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných 

a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho 

rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného 

http://www.spp-distribúcia.sk/
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zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou 

v stavebnom konaní zodpovedá stavebník, v zmysle § 75a ods.2 stavebného zákona,  

- stavenisko :  

- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,  

- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby,  

- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej 

komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu 

a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť, 

- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,  

-  musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  

-  musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,  

- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 

- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí 

na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 

predpisov,  

- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby 

overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho 

stavebného dohľadu.  

 Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona. 

 Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní 

odo dňa výberu dodávateľa jeho názov a adresu  

 V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade 

s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na 

stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané 

bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

 Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, 

ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného 

zákona. 

 Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 

požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

 Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné 

vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov 

je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení 

technického vybavenia územia, ako aj  podmienky stanovené  správcami inžinierskych 

sietí. 

 Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je   

zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

 Dažďovú vodu zo strešnej konštrukcie stavby zviesť a zlikvidovať na pozemok 

stavebníka pomocou vsakovacej šachty. 
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 Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25o musí mať zachytávač 

zosúvajúceho sa snehu, podľa § 26 ods.6 Vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. 

 Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá 

príslušný správca komunikácie. 

 Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na 

zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v 

zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov.  

 V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na 

samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie 

práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe 

kolaudačného rozhodnutia.  

 V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či 

právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť 

orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na 

stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon 

dohľadu. 

 V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný 

úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

 Námietky účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

Odôvodnenie 

 

Dňa 07.02.2022 podal a dňa 08.06.2022 doplnil stavebník  žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu uvedenú vo výroku rozhodnutia.  

Pretože návrh nebol úplný, stavebný úrad rozhodnutím č. 2022/22054/SÚ/Mla/prer.    zo dňa 

17.02.2022  vyzval navrhovateľa na doplnenie podkladov a konanie prerušil. 

Na základe žiadosti bola táto lehote predĺžená oznámením č. 2022/22181/SU/MLA- pred. dňa 

14.04.2022 zo 60 na 120 dní. 

 

Po doplnení podkladov dňa 08.06.2022  stavebný úrad oznámil 18.07.2022 začatie 

stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a 

organizáciám. Upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania  stanovil lehotu 7 

pracovných dní na vznesenie pripomienok a námietok.  

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 

uvedených v § 37 a  62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a 

s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú 

ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a 

osobitnými predpismi. 
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Stanoviska oznámili: 

Okresný úrad Žilina pozemkový a lesný odbor, SSD, a.s., Žilina, SEVAK a.s., SPP-D, a.s. 

Žilina, Slovak Telekom, a.s., SVP, š.p. Piešťany , Okresný úrad Žilina, štátna správa ochrany 

prírody a krajiny. 

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a 

organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 

a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky 

zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.  

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

 Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením 

stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu Podľa § 53 a § 54  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní 

(správny poriadok )  v znení neskorších predpisov  možno podať odvolanie v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia účastníkom konania na adresu tunajšieho stavebného 

úradu. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Ďuricová  

starostka obce 

  

 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov položky 60 písm. a ods. 1  vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 07.02.2022 a  

08.06.2022. 



Č.s.2022/22054/SÚ/MLA/R  Str.9 

 

Príloha: 

- situácia umiestnenia stavby  

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. 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. Rudolf Seduch, Dolná Tižina 308 

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

Na vedomie: 

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

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

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

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

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

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

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

7. Obec Dolná Tižina– starostka obce 

8. spis 


