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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-219-01/2021                                 V Oravskej Lesnej  dňa 15.03.2021 

Vybavuje: Ing. Jozefína Olbertová,   043/5593127 
          stavebnyurad@oravskalesna.sk 

 
 

                                        

                                            

 

 

 

 

 

                           V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A  
 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

       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 územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného 

zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby a na základe tohto posúdenia vydáva podľa 

§ 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona 

 

 

           r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

 

na stavbu:     „12184 Oravská Lesná – Jasenovská – rozšírenie NNK“ (ďalej len „stavba“) 

 

navrhovateľ:  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 (ďalej len „navrhovateľ“) 

 

na pozemkoch:  parc. č. KN-C: 10050/33, 10050/32, 10050/166, 1050/168, 100501/49, 

10050/165, 1050/164, 10050/163, 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, podľa situácie osadenia stavby, ktorá je prílohou 

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

a skríň PRIS. 

 Z existujúcej skrine 71-PRIS 6,2 sa vyvedie nové káblové vedenie (N)AYY-J 

3x240+120mm². Miestne asfaltová cesta sa prekriţuje riadeným pretlakom-14m. Po 

prekriţovaní cesty bude kábel vedený pozdĺţ tejto cesty aţ na úroveň odbočky k novej IBV. 

Po prekriţovaní asfaltovej cesty (riadenýpretlak-7m) bude vedenie pokračovať krajom 

miestnej štrkovej cesty-1m od hranice pozemkov. Nové káblové vedenie bude napájať novú 

skriňu 1-PRIS 6.1 VV 1/5 P2 IP2X a ukončí sa v skrini 2-PRIS 7.1 VV ¾ P2 IP2X. 

 Popri asfaltovej ceste jeumiestnená pod zemou odvodňovacia rúra, ktorá sa 

prekriţuje podkopaním (na začiatku štrkovej cesty k IBV). Z existujúcej skrine 71-PRIS 6.2 

sú vedené prípojkové káble k ER1, ER2, ER3 a prívodný existujúci kábel AYKY-J 

3x120mm². Pred realizáciou stavby je potrebné ich vytýčenie, ako aj vytýčenie verejného 

a súkromných vodovodov a všetkých existujúcich inţinierskych sietí. Pri realizácii stavby je 

potrebné dodrţať vzdialenosti od inţinierskych sietí podľa STN 34 1050 a STN 73 6005.   

Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uloţený na pozemkoch, 

ku ktorým má vlastnícke alebo iné právo (podľa § 139 stavebného zákona) 

Stavbou nesmie byť ohrozované ţivotné prostredie. Prípadné škody musí nahradiť 

oprávneným subjektom stavebník, prípadne budúci uţívateľ, ktorý zapríčinil vznik škody. 

Stavbou nesmú byť ohrozované práva a právom chránené záujmy tretích osôb, ktorých 

práva súvisia so stavbou. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk   dotknutých orgánov: 

Stanovisko obce Oravská Lesná č.OcUOL-482-01/2020 zo dňa 13.05.2020 

 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.Obec Oravská Lesná s rezaním a rozbúraním asfaltu nesúhlasí. Ţiada 

realizovanie pretlaku popod cestu.  

Stanovisko obce Oravská Lesná zapísané v zápisnici z ústneho pojednávania zo dňa 

20.07.2020  

 Pred začatím výkopových aj zásypových prác prizvať pracovníka Lesnianskej 

vodárenskej spoločnosti Ing. Jaroslava Pajkoša. 

 Dodrţať ochranné pásma vodovodu. 

 Pred začatím výkopových aj zásypových prác prizvať pracovníka obce Oravská Lesná. 

 V mieste kriţovania trasy el.vedenia s prípojkou hydrantu vykonať ručný výkop. 

 Pred začatím zemných prác a k zemným prácam prizvať majiteľov súkromných 

vodovodov.. O splnení tejto povinnosti je stavebník povinný vyhotoviť záznam 

v stavebnom denníku. 

 V miestach kriţovania vodovodov realizovať výkop ručne. 

Stanovisko obce Nová Bystrica č.OÚ-NB-638/2020/Pn zo dňa 29.05.2020 

Pri zásahu do telesa cestnej komunikácie v k.ú. Harvelka poţiadať obec Nová 

Bystrica, ako príslušný cestný orgánv zmysle § 3 ods. 2 a § 8 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie 

na zvláštne uţívanie miestnej komunikácie. 
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Vyjadrenie k stavebnému a územnému povoleniu stavby: Okresný úrad Námestovo, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo, 029 01 

č.OU-NO-OSZP-2020/009833-002 zo dňa 14.05.2020 

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. 

Záväzné stanovisko: Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Miestneho priemyslu 571, Námestovo, 029 01 č. OU-NO-OSZP-2020/009865 zo dňa 

04.06.2020 

 Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych 

vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.  

 Prebytočná zemina bude vyuţitá úpravách okolia stavby alebo odvezená na miesto 

odsúhlasené tunajším úradom. 

 Dodrţať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany ţivotného prostredia. 

Záväzné stanovisko: Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, Žilina, 

010 01 č.KRUZA-2020/10002-2/26379/FUR zo dňa 22.05.2020 

 Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologiskémunálezu hmotnej 

povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúe, stavebného 

materiálu, hrobov, keramiky, precovných nástrojov, mincí alebo kostrových 

pozostatkov, je nevyhnutné nález okamţite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu 

Ţilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny aţ do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

 Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

 

K umiestneniu stavby sa ďalej vyjadrili: SSD, a.s. Ţilina; Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva; OVS a.s., Dolný Kubín;  O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 

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

Distribúcia SPP,.a.s.; UPC BROANDBAND SLOVAKIA, s.r.o; Úrad správy majetku štátu, 

agentúra správy majetku; Slovak Telekom, a.s.; Energotel, a.s.; OÚ Námestovo, odbor 

krízového riadenia; OÚ Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli 

 

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Podľa § 40 ods. 4 stavebného 
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zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa 

a ostatných účastníkov územného  konania.   

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Navrhovateľ 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,  podal dňa 16.10.2020  na Obec Oravská Lesná 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „12184 Oravská Lesná – Jasenovská – 

rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KN-C: 10050/33, 10050/32, 10050/166, 1050/168, 

100501/49, 10050/165, 1050/164, 10050/163, 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 

 

Stavebný úrad oznámil dňa 02.12.2020 v súlade s ustanovením § 36 stavebného 

zákona začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil na 

prerokovanie predloţeného návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním , ktoré 

sa konalo dňa 11.01.2021. Súčasne stavebný úrad upozornil, ţe účastníci konania a dotknuté 

orgány môţu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní.  

 

Prílohy k návrhu na vydanie územného rozhodnutia:  Plnomocenstvo; Vyjadrenie SSD, 

a.s. Ţilina č.130103/20/A-0015 zo dňa 04.05.2020; Záväzné stanovisko Krajský pamiatkový 

úrad Ţilina, Mariánske námestie 19, Ţilina, 010 01 č.KRUZA-2020/10002-2/26379/FUR zo 

dňa 22.05.2020; Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

Nemocničná 12, Dolný Kubín, 026 01 č.A/2020/00850-HŢP zo dňa 27.05.2020; Stanovisko 

obce Oravská Lesná č.OcUOL-428-01/2020 zo dňa 13.05.2020; Stanovisko obce Harvelka 

č.OÚ-NB-638/2020/Pn zo dňa 29.05.2020; Vyjadrenie  OVS a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 

01 Dolný Kubín č.1631/tech/2020 zo dňa 25.05.2020;  O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 

Bratislava, 851 01; UC2-údrţbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, Banská 

Bystrica, 974 05; Vyjadrenie Distribúcia SPP,.a.s.č.TD/NS/04444346/2020/Šo zo dňa 

26.05.2020; Vyjadrenie UPC BROANDBAND SLOVAKIA, s.r.o  č.216200908 zo dňa 

12.05.2020; Stanovisko Úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku č.ASMdpS-1-

691/2020 zo dňa 04.06.2020; Slovak Telekom, a.s. č.6612028808 zo dňa 12.10.2020; 

Vyjadrenie Energotel, a.s. č.620200671 zo dňa 12.05.2020; OÚ Námestovo, odbor krízového 

riadenia č.OU-NO-OKR-2020/011086-002; OÚ Námestovo, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií č.OU-NO-OCDPK-2020/009866-002 zo dňa 19.05.2020; Okresný 

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

Námestovo, 029 01 č.OU-NO-OSZP-2020/009865-002 zo dňa ;04.06.2020; Okresný úrad 

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

029 01 č.OU-NO-OSZP-2020/009833 zo dňa 14.05.2020; Súhlasy s umiestnením stavby a so 

vstupom na pozemok; Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku; Projektová dokumentácia 

2x. 



5/6 

 

 

Stanoviská, na základe ktorých stavebný úrad rozhodoval a ktorých podmienky 

zahrnul do svojho rozhodnutia preukazujú, ţe stavbu je moţné umiestniť v území za splnenia 

podmienok uvedených v rozhodnutí. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli 

 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ustanovení § 37 stavebného 

zákona a vyhlášky č.453/2000 Z.z. z hľadiska poţiadaviek ţivotného prostredia, hygienických 

poţiadaviek, bezpečnosti technických zariadení a poţiarnej ochrany, a keďţe nezistil dôvody, 

ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

    

 

 

P o u č e n i e : 

 

     Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti 

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

Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291.       

      

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.            

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

                                                                                                                  starosta obce 

 

Príloha:  Situácia  

 

 

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. 
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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 

 

 

 


