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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-1050-02/2020                                             V Oravskej Lesnej  dňa  

17.12.2020   
Vybavuje: Ing Jozefína Olbertová 

                  043/5593122 /127/ 
       stavebnyurad@oravskalesna.sk 

 

 
 

 

 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 

 

 

       Obec Oravská Lesná v zastúpení  starostom JUDr. Marekom Majdišom, PhD., ako 

príslušný stavebný úrad podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. zákon o prechode 

niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a 

podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“ ),  v stavebnom konaní vydáva 

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

           povolenie na realizáciu líniovej stavby 

 

„12729 Oravská Lesná – Flajšová – rozšírenie NNK“ (ďalej len „stavba“) ,  

 

na pozemkoch parc. č. KN-C 7874/1 (KN-E 8159), KN-C16890/2 ( KN-E 16890/8, 

16890/3), KN-C 8500/45 (KN-E 8175/2), KN-C 8500/44, KN-C 8500/46 (KN-E 

8175/201), KN-C 8500/40, KN-C 8500/1 (KN-E 8285), KN-C 8284 (KN-E 8284), 

KN-C 8294/5, 8500/60, 8500/59, 8386/2 (KN-E 8386), KN-C 8500/1 (KN-E 8403), 

KN-C 16946/1 (KN-E 16946/2), KN-C 8930/1 (KN-E8487, 8512), KN-C 8930/13, 

8930/7, 8930/8, KN-C 8625/2 (KN-E 8625), KN-C 8625/1 (KN-E8625), KN-C8930/9, 

KN-C 8930/1 (KN-E 8732, 8735, 8736/1, 8736/2, 8908), KN-C 8930/19, 8930/18, 

KN-C 8930/1 (KN-E 8966, 8992, 8993), KN-C 8930/24, 8930/23, 8930/25, KN-C 

16891/1 (KN-E 16891), KN-C 9108/2, 9108/1 (KN-E 9108), KN-C 9265/1 (KN-E 

9143), KN-C 9265/3,9265/4, KN-C 9265/1 (KN-E 9233, 9232, 9309), KN-C 16892 

(KN-E 16892/, KN-C 10400/1 (KN-E 9308, 9413, 9414,   9415, 9416, 9459, 9460, 

9464, 9593, 9594, 9595), KN-C 16890/2 (KN-E 16890/2), KN-C 10050/1 (KN-E 9591  

v k.ú.:  Oravská Lesná, podľa projektovej dokumentácie pre stavebníka: 
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Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, 

IČO:36442151 v zastúpení firmy ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37,Námestovo, 029 

01, IČO:  46307303 (ďalej len „stavebník“) 

 Na horeuvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. OcUOL-583-

04/2020 zo dňa 25.08.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.09.2020. 

 

Účel výstavby: V riešenej lokalite je poţiadavka na pripojenie na elektrickú energiu 

Členenie stavby: Stavba tvorí jeden stavebný objekt, ktorý v sebe zahrňuje: 

 nové káblové vedenie 

 osadenie a zapojenie nových rozpájacích skríň 

Káble: Pouţije sa zemný kábel (N)AYY-J 3x240+120 mm³ dĺţky 1139m/ trasa 1078m 

Rozpojovacie skrine: PRIS 6.1 DINO VV 1/5 P2 IP 2x – 7 kusov 

                                  PRIS 6.1 DINO VV 2/4 P2 IP 2x – 1 kus 

Uloženie káblov: Zemný kábel bude vedený v celej dĺţke v chráničke FXKVR 110 

prikrytý červenou výstraţnou fóliou. 

Ukončenie káblov: Káble sa ukončia v rozpojovacích istiacích skriniach pomocou VV 

svoriek. 

Istenie: NN vývod bude istený noţovými poistkami PN1gG podľa jednopólovej schémy 

zapojenia. 

Uzemnenie RIS: Zemnenie RS je navrhované podľa STN 33 2000-5-54 a STN 33 2000-

4-41. RS budú uzemnené spôsobom zo zberne PEN bude vedený zemniaci pásik 

FeZn30x4 do výkopu. Dlţka FeZn30x4 je 25m. Hodnota zemného odporu Rz 

jednotlivých uzemnení ochranného vodiča nesmie presahovať 15 ohm, koniec vedenia 5 

ohm, rozpojovacie skrine 10 ohm. Najbliţšie uzemnenie NN siete nemá byť vzdialené 

od odberného miesta viac ako 100m. 

 

Z voľného vývodu č.3 trafostanice 220/ts/or.lesna_flajsova.1 bude vedený zemný kábel 

(N)AYY-J 3x240+120mm
2
 do navrhovaných istiacich skríň PRIS. V trase zemného 

kábla sa povedie optická chránička HDPE 40/33.  

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: 

ENData, Poľanová 1578/37, Námestovo, 029 01, zodpovedný projektant Ing. 

Tomáš Šimurda,, autorizovaný stavebný inţinier, č. osvedčenia 6049*A2, ktorý 

zodpovedá za konštrukčné riešenie stavby, jej realizovateľnosť 

a bezpečnosť.Táto projektová dokumentácia bola schválená v stavebnom konaní 

a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nemôţu byť 

zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu 

 Povoľovaná stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia, ktorá 

je súčasťou overenej projektovej dokumentácie. Pri umiestňovaní 

a uskutočňovaní stavby je stavebník je stavebník povinný dodrţať ochranné 

pásma existujúcich vedení podľa platných noriem a predpisov a podľa 

podmienok stanovených správcami týchto sietí v ich stanoviskách 

k povoľovanej stavbe. 
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 Pri realizácii stavby je nutné rešpektovať existujúce vzdušné a podzemné 

inţinierske siete a existujúce objekty, uţívanie ktorých nesmie byť povoľovanou 

stavbou obmedzené. 

 Prístup k stavebným pozenkom je zabezpečený jestvujúcimi miestnymi 

a účelovými komunikáciami. 

 Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavbu môţe realizovať len dodávateľ, 

ktorý má oprávnenie na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 

predpisov. Vedenie uskutočňovania stavby musí vykonávať stavbyvedúci 

v súlade s ust. § 46a stavebného zákona. Stavebník oznámi stavebnému úradu 

názov a adresu dodávateľa stavebných prác do 15 dní po uskutočnení výberu. 

 Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 

práce a     

           technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

 Pri výstavbe musia byť dodrţané príslušné ustanovenia vyhlášky MŢP SR 

č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby 

uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ako aj 

príslušné technické normy. Pri výstavbe môţu byť pouţité len vhodné stavebné 

výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných 

výrobkoch, v znení neskorších predpisov. 

 Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 

ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku a zabezpečiť 

dodrţiavanie platných právnych predpisov o ochrane zdravia ľudí, najmä zaistiť 

bezpečnosť a hygienu práce.  

 Stavba bude dokončená do 30.11.2025. 

 Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie 

všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov. Pri predpokladanom 

stretnutí a kríţení existujúcich rozvodov realizovať ručný výkop. Pri realizácii 

stavebných prác je nutné rešpektovať existujúce vzdušné a podzemné 

inţinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami správcov týchto 

sietí. 

 Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín 

začatia stavby ( písomnou formou ). 

 Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je stavebník 

povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby ako aj o 

vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne v termíne do 30 dní pred 

uplynutím lehoty výstavby požiadať o predĺženie termínu ukončenia 

stavby. 

 V zmysle § 103 stavebného zákona je stavebník povinný uchovávať v 

nepoškodenom stave doklady od stavby včítane projektovej dokumentácie počas 

výstavby ako aj existencie stavby. 
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 Vzhľadom k tomu, ţe stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy 

stavby oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou 

zodpovedá:  stavebník. 

 Počas výstavby je stavebník povinný vyvarovať sa znečisťovaniu   štátnej a 

miestnej komunikácie v obci Oravská Lesná, prípadné znečistenie bezodkladne 

odstrániť a  je  povinný   odvádzať daţďovú vodu zo svojho pozemku tak, aby 

nedochádzalo ku zamokreniu a tým ku škodám, ktorými by boli 

postihnutí   vlastníci susedných pozemkov, pri terénnych úpravách súvisiacich 

so stavbou dodrţiavať občiansky zákonník o spolunaţívaní občanov,  

 Stavebník je povinný podľa §66 odst.3, písm. j stavebného zákona označiť údaje 

o stavbe na viditeľnom mieste na stavenisku tabuľkou, ktorá obsahuje: názov 

stavby, meno stavebníka  a číslo a dátum vydania  stavebného povolenia. 

 Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný rešpektovať podmienky 

uvedené vo vyjadreniach správcov inţinierskych sietí a dotknutých organizácií 

a to:  

Stanovisko obce Oravská Lesná č.OcUOL-428-01/2020 zo dňa 28.04.2020 

 Dodrţať odstupovú vzdialenosť minimálne 0,5 m od asfaltového povrchu cesty 

pri uloţení káblového vedenia a minimálne 1,0 m od asfaltového povrchu cesty pri 

osadení rozpájacích skríň. 

Stanovisko obce Oravská Lesná zapísané v zápisnici z ústneho pojednávania zo 

dňa 20.07.2020  

 Kábel v mieste kriţovania s vodovodným potrubím- p.č. CKN 8500/46, 

8500/45, 8700/120 (EKN 8175/2,8176/2) musí byť chránený betónovou 

chráničkou. 

 Pri kriţovaní vykonať ručný výkop v ochrannom pásme potrubia (1,5 m na 

obidve strany) 

 Pri výkopových a zásypových prácach v mieste kriţovania prizvať pracovníka 

obce Oravská Lesná. 

 Skrine PRIS označiť označníkom reflexnej farby minimálne v 2 m výške kvôli 

zimnej údrţbe 

Vyjadrenie: Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Miestneho priemyslu 571, Námestovo, 029 01 č.OU-NO-OSZP-2020/009099-002 zo 

dňa 30.04.2020 

1) Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým vyuţiť, resp. ponúknuť 

na vyuţitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť uloţiť na 

skládku odpadov. 

2) Viesť evidenciu o druhoch a mnoţstve odpadov vzniknutých v rámci realizácie 

predmetnej stavby. 

3) Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný predloţiť 

príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených 

odpadov a poţiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5 

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

v znení neskorších predpisov. 



5 

 

Vyjadrenie: Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Miestneho priemyslu 571, Námestovo, 029 01 č.OU-NO-OSZP-2020/009187 zo dňa 

05.05.2020 

 Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek 

negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.  

 Prebytočná zemina, ktorá nebude vyuţitá na úpravu terénu stavby, môţe byť 

vyvezená iba na lokalitu dohodnutú s orgánom ochrany prírody. Na 

skládkovanie zeminy (aj dočasné) je neprístupné vyuţívať napr. brehové 

porasty, močiarne biotopy a iné biotopy chránených druhov rastlín a ţivočíchov. 

  V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je 

potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dopredu 

poţiadať o súhlas príslušnú obec. 

 Dodrţať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany ţivotného 

prostredia. 

Vyjadrenie: Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Miestneho priemyslu 571, Námestovo, 029 01 č.OU-NO-OSZP-2020/009110 zo dňa 

06.05.2020 

1. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana 

podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej 

akumulácie a obnovy ich zásob. 

2. Počas realizácie stavebných prác dodrţiavať ust. § 39 vodného zákona-vykonať 

také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, 

mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných 

a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu. 

3. Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to 

podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery. 

4. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie verejného 

vodovodu. 

Vyjadrenie: Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 

62, Námestovo, 029 01 č.OU-NO-PLO1-2020/015069-002 zo dňa 13.08.2020 

Podmienky nepoľnohospodárskeho pouţitia poľnohospodárskej pôdy: 

1. Pouţiť poľnohospodársku pôdu na účel uvedený v ţiadosti podľa situécie 

vyznačenej v katastrálnej mape 

2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo 

vydané toto stanovisko, chrániť pôdu pred zaburinením, porastom samonáletu 

drevín a pred rozkradnutím. 

3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa 

vypracovanej bilancie v deklarovanom rozsahu a uloţiť ju tak, aby nedošlo 

k premiešaniu s podorničnou vrstvou. 

4. Po uplynutí doby pouţitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel 

investor povinný uviesť pozemok do pôvodného stavu tak, ako je to uvedené 

v návrhu plánu rekultivácie poľnohospodárskej pôdy. 

5. Poľnohospodársku pôdu pouţiť na uvedený účel so súhlasom vlastníka 

a uţívateľa. 
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Vykonávať nepoľnohospodársku činnosť na poľnohospodárskej pôde je moţné iba 

v prípade, ţe ţiadateľ jeden mesiac pred vstupom na poľnohospodársku pôdu a pred 

pouţitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku činnosť oznámi OÚ 

Námestovo, OPL časový harmonogram postupu prác na poľnohospodárskej pôde, 

vrátane dátumu ukončenia výkonu rekultivačných opatrení za účelom vrátenia 

poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.  

V prípade ,ţe začatie nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde 

a uvedenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu nebudú vykonané v lehote do 

jedného roka, správny orgán bude postupovať podľa §26 zákona č.220/2004 Z.z. 

o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:   - neboli 

                                                                                                                                                                                         

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne 

právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. 

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do troch rokov odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť nebola stavba začatá. 

 

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona oznemuje verejnou 

vyhláškou. 

Stavebné povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych 

nástupcov účastníkov konania. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

      Dňa 08.10.2020 podal stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri 

Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, IČO:36442151 v zastúpení firmy ENData, s.r.o., 

Poľanová 1578/37, Námestovo, 029 01, IČO:  46307303 ţiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „12729 Oravská Lesná – Flajšová – rozšírenie NNK“,  

územným rozhodnutím č. OcUOL-583-04/2020 zo dňa 25.08.2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 28.09.2020, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN-C 7874/1 (KN-E 

8159), KN-C16890/2 ( KN-E 16890/8, 16890/3), KN-C 8500/45 (KN-E 8175/2), KN-

C 8500/44, KN-C 8500/46 (KN-E 8175/201), KN-C 8500/40, KN-C 8500/1 (KN-E 

8285), KN-C 8284 (KN-E 8284), KN-C 8294/5, 8500/60, 8500/59, 8386/2 (KN-E 

8386), KN-C 8500/1 (KN-E 8403), KN-C 16946/1 (KN-E 16946/2), KN-C 8930/1 

(KN-E8487, 8512), KN-C 8930/13, 8930/7, 8930/8, KN-C 8625/2 (KN-E 8625), KN-

C 8625/1 (KN-E8625), KN-C8930/9, KN-C 8930/1 (KN-E 8732, 8735, 8736/1, 

8736/2, 8908), KN-C 8930/19, 8930/18, KN-C 8930/1 (KN-E 8966, 8992, 8993), KN-

C 8930/24, 8930/23, 8930/25, KN-C 16891/1 (KN-E 16891), KN-C 9108/2, 9108/1 
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(KN-E 9108), KN-C 9265/1 (KN-E 9143), KN-C 9265/3,9265/4, KN-C 9265/1 (KN-

E 9233, 9232, 9309), KN-C 16892 (KN-E 16892/, KN-C 10400/1 (KN-E 9308, 9413, 

9414,   9415, 9416, 9459, 9460, 9464, 9593, 9594, 9595), KN-C 16890/2 (KN-E 

16890/2), KN-C 10050/1 (KN-E 9591  v k.ú.:  Oravská Lesná, podľa priloţenej 

projektovej dokumentácie.  Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.  

 

     Stavebný úrad oznámil dňa 27.10.2020 verejnou vyhláškou č.OcUOL-1050-01/2020 

začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli 

dobre známe a ţiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé 

posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky 

a dotknuté orgány svoje stanoviská. 

 

Prílohy k návrhu na vydanie stavebného povolenia:  Splnomocnenie; Stanovisko 

obce Oravská Lesná č.OcUOL-428-01/2020 zo dňa 28.04.2020;Vyjadrenie  OVS a.s., 

Ul. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín;, Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 

Bratislava;  SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina; Okresné riaditeľstvo 

hasičského a záchranného zboru v Námestove, 1250, Námestovo, 029 01; Telefónica 

Slovakia, s.r.o., Ľubica Olešovská, Einsteinova 24, Bratislava, 851 01; Okresný úrad 

Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 

Námestovo, 029 01 č.OU-NO-OSZP-2020/009099-002 zo dňa 30.04.2020; Okresný 

úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 

Námestovo, 029 01 č.OU-NO-OSZP-2020/009187 zo dňa 05.05.2020; Okresný úrad 

Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 

Námestovo, 029 01 č.OU-NO-OSZP-2020/009110 zo dňa 06.05.2020; Okresný úrad 

Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríţa 62, Námestovo, 029 01 č.OU-

NO-PLO1-2020/015069-002 zo dňa 13.08.2020; Potvrdenie o zaplatení správneho 

poplatku; Projektová dokumentácia 2x. 

  

      Stavebný úrad preskúmal predloţenú ţiadosť o stavebné povolenie z hľadísk 

uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona, kde bolo zistené, ţe uskutočnením (ani 

budúcim uţívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 

obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

      Príslušná ţiadosť,  predmetné prílohy a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré 

predloţil stavebník spĺňa všetky podmienky, ktoré sú potrebné k vydaniu stavebného 

povolenia. 

      Dokumentácia stavby spĺňa všeobecnotechnické poţiadavky na výstavbu a 

príslušné technické normy. 

 Námietku nepodal nikto z účastníkov konania. 

      Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a mesta boli zahrnuté do 

podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také 
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dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti rozhodnutia. 

 

        

 

P o u č e n i e : 

 

     Podľa § 54  zákona č. 71/1967 Zb.  o  správnom  konaní   proti     tomuto   

rozhodnutiu sa moţno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na príslušný 

stavebný úrad v Oravskej  Lesnej. 

Predmetné rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov 

preskúmateľné súdom. 

  

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

neskorších predpisov, zaplatený  100€ zaplatený na účet obce Oravská Lesná  podľa 

sadzobníka správnych poplatkov. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

                                                                                                           starosta obce 

 

Príloha: Stavebná dokumentácie pre stavebníka  

  Situácia umiestnená na úradnej tabuli 

 

 

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. 

 

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

www.oravskalesna.sk. 

 

 

 

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

 

 

      

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

 Pečiatka a podpis oprávnenej osoby  
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Doručí sa do vlastných rúk:: 

- ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, Námestovo, 029 01 

  

Ostatným známym a neznámym účastníkom konania sa doručí verejnou vyhláškou  

 

Doručí sa: 

- 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 

- 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 

- U2-údrţbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, Banská Bystrica, 974 05 

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

- Telefónica Slovakia, s.r.o., Ľubica Olešovská, Einsteinova 24, Bratislava, 851 01 

 

 

                            


