
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-1219-01/2021                         V Oravskej Lesnej  dňa  02.12.2021  

Vybavuje: Ing. Jozefína Olbertová 

       043/5593127 

       stavebnyurad@oravskalesna.sk 

 

 

 

 

 

Oznámenie  verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od 

miestneho šetrenia. 
 

 

 

 

 

Stavebník Slawomír Potioma trvale bytom Piastkowska 6, Butowicw, 320 86, Poľsko 

v zastúpení: Mária Hečková, Pribišská 832, Oravská lesná, 029 57 podal dňa 21.09.2021 na 

Obec Oravská Lesná, ako príslušnému stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemku parc. č. CKN 802/34 v katastrálnom 

území Oravská Lesná. (LV 5196). 

 Stavba rekreačnej chaty je murovaná jednopodlažná stavba, nepodpivničená stavba 

s obytným podkrovím. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

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

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

týmto oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým orgánom 

štátnej správy. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods.2 stavebného zákona 

sa upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania. 

       Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom obecnom úrade v Oravskej 

Lesnej. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje 

stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská 

neoznámia podľa § 61 ods.5 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

                                                                                                                    starosta obce 

Príloha: Situácia 

 



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: 

 

 

 

Doručuje sa do vlastných rúk: 

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

 známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou  

 

Doručí sa: 

 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 01 

 OÚ Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 62, Námestovo, 029 01 

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

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

010 08 

 OÚ Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 

Námestovo, 029 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


