
O B E C     O R A V S K Á     L E S N Á 

S t a v e b n ý   ú r a d 

Obecný úrad Oravská Lesná 

029 57 Oravská Lesná 291 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Číslo: OcUOL-269-01/2020               V Oravskej Lesnej  dňa  12.03.2020  

Vybavuje: Ing. Jozefína Olbertová 

       043/5593122  /127/ 

       stavebnyurad@oravskalesna.sk 

 

 

 

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadenie 

ústneho pojednávania. 
 

 

 

Stavebník HBH Group, s.r.o. so sídlom Pionierska 1033, Veľké Úľany, 925 22, 

IČO:45936978, v zastúpení Márie Hečkovej, Pribišská 832, Oravská Lesná, 029 57 podal dňa 

04.07.2019 na Obec Oravská Lesná, ako príslušnému stavebnému úradu žiadosť o vydanie 

územného rozhodnutia na stavbu „Apartmánový dom II1“ na pozemku parc. č. KNC 10/48, 

a na stavbu „Apartmánový dom IV“ na pozemku parc. č. KNC 10/47 v katastrálnom 

území Oravská Lesná.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

               

       Obec Oravská Lesná, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o 

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

a predpisov a v zmysle zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a vyššie územné celky,v súlade s ustanovením §36 ods.1 stavebného 

zákona a §18 ods.3 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje začatie územného 

konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prerokovanie 

predloženého návrhu 

 

   

 

         nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

     

                                              17.04.2020 o 13:30 hod 

   v zasadačke Obecného úradu Oravská Lesná 

 
 

         Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Oravskej 

Lesnej v čase úradných hodín a pri ústnom pojednávaní. 

 Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr na 

ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, 

neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote (na jeho žiadosť) svoje stanovisko 

k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 



 Stavebný úrad v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré 

neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné splnomocnenie. 

 

  

 

 

 

 
 

 

                                                                                            JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

                  starosta obce 

 

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Oravská Lesná po 

dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň 

doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa:  

Zvesené dňa: 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

Doručí sa do vlastných rúk:: 

 HBH Group, s.r.o., Pionierska 1033, Veľké Úľany, 925 22 

Splnomocnenec: Mária Hečková, Pribišská 832, Oravská Lesná, 029 57 

 známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou 

 

Doručí sa: 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove, s.č. 1250, 

Námestovo, 029 01 

 Okresný Úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho 

priemyslu 571, Námestovo, 029 01 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, Dolný Kubín, 026 01 

 OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, 

010 08 

 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

 Lesy SR, š.p., Nám.SNP 8, Banská Bystrica, 975 66 

 Lesy SR, š.p., OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, Námestovo, 029 01 

 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, 811 04  

 

 

 


