
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-1070-01/2020   V Oravskej Lesnej  dňa  02.12.2020  

Vybavuje: Ing. Jozefína Olbertová 

                  043/5593122                                                                                                                                                                                                        

                 stavebnyurad@oravskalesna.sk 

 

 

 

 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

 

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania. 
 

 

 

      Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Ţilina, 010 47, IČO: 36442151 

v zastúpení firmy PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín, 027 

44, IČO:  46278605 podala dňa 16.10.2020 na Obec Oravská Lesná, ako príslušnému 

stavebnému úradu ţiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „12184-Oravská 

Lesná-Jasenovská-Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KN-C: 10050/33, 10050/32, 

10050/166, 1050/168, 100501/49, 10050/165, 10050/1 a KN-E: 10634/2,10633, 10520/2, 

10521, 10522, 10519/2 v katastrálnom území Oravská Lesná a KN-C: 122/4, 122/3, 122/1 

a KN-E: 1399, 1411, 1405 v katastrálnom území Harvelka. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

           Účelom tejto stavby je vybudovanie NN vedenia káblom (N)AYY-J 3x240+120mm² 

a skríň PRIS 

 

       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 

predloţeného návrhu 

 

   

 

         nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

     

                                              11.01.2021 o 10:00 hod 

   v zasadačke Obecného úradu Oravská Lesná 

 

 

mailto:stavebnyurad@oravskalesna.sk


 

 

         Do podkladov rozhodnutia moţno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Oravskej 

Lesnej a pri ústnom pojednávaní. 

 Účastníci konania môţu 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 predĺţenej lehote (na jeho ţiadosť) svoje stanovisko 

k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, ţe 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 predloţiť 

písomné splnomocnenie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Marek Majdiš, PhD.  

                  starosta obce 

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona  (pri 

stavbe s veľkým počtom účastníkov) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

Vyvesené dňa: ..................................................... Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

 

 

       ..................................................................

       Pečiatka a podpis oprávnenej osoby  

 

 

 

 

 

 



Doručí sa do vlastných rúk:: 

- PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín, 027 44, 

  

Ostatným známym a neznámym účastníkom konania sa doručí verejnou vyhláškou  

 

 

Doručí sa: 

- Obec Nová Bystrica, Nová Bystrica 657, 023 55 

- OÚ Ţilina, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných   

  zloţiek ţivotného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, Ţilina, 010 08 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove, 1250, Námestovo,  

   029 01 

- Okresný Úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Miestneho priemyslu    

  571,  Námestovo, 029 01 

- Okresný Úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho    

  priemyslu 571,  Námestovo, 029 01 

- Okresný Úrad Námestovo, odbor krízového riadenia, Miestneho priemyslu 571,   

  Námestovo, 029 01 

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

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

- OVS a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín 

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

- UC2-údrţbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, Banská Bystrica, 974 05 

- Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11 

- Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava,821 08 

- Úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred,  

  Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47 

- Krajský pamiatkový úrad Ţilina, Mariánske námestie 19, Ţilina, 010 01 

- UPC BROANDBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01 

- O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie bude zverejnené aj na úradnej tabuli na internetovej stránke obce Oravská Lesná: 

www.oravskalesna.sk, aj na úradnej tabuli na internetovej stránke obce Nová Bystrica: 

www.novabystrica.sk. 

 

http://www.oravskalesna.sk/
http://www.novabystrica.sk/

