
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-1437-03/2021        V Oravskej Lesnej  dňa 23.12.2021 

Vybavuje: Ing. Jozefína Olbertová 

      043 55 93 127 

      stavebnyurad@oravskalesna.sk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

 

K O L A U D A Č N É       R O Z H O D N U T I E 

 
 

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

IČO: 36442151 v zastúpení  PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 

Tvrdošín, 027 44, IČO:  46278605 podal dňa 05.11.2021 návrh na vydanie   kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu:  „12184-Oravská Lesná-Jasenovská-Rozšírenie NNK“, pre ktorú 

bolo vydané stavebné povolenie  Obcou Oravská Lesná č.OcUOL-422-02/2021 zo dňa 

28.06.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.07.2021. 

 

            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 predpisov 

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

na obce a vyššie územné celky, po preskúmaní návrhu  ţiadateľa a  na  základe  ústneho  

konania  spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 22.01.2015, v súlade s ustanovením §82 

ods.1 stavebného zákona 

 

 

p o v o ľ u j e 
 

 

uţívanie stavby „12184-Oravská Lesná-Jasenovská-Rozšírenie NNK“ 

 

Stavba : „12184-Oravská Lesná-Jasenovská-Rozšírenie NNK“ je realizovaná 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. 

 

 



Členenie stavby: 

SO-01 – NN káblové vedenie – 220 m 

 

Popis stavby : vybudovanie NN vedenia káblom (N)AYY-J 3x240+120mm² a skríň PRIS. 

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

3x240+120mm². Miestna asfaltová cesta je prekriţená riadeným pretlakom-14m. Po 

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

prekriţovaní asfaltovej cesty (riadenýpretlak-7m) vedenie pokračuje krajom miestnej štrkovej 

cesty-1m od hranice pozemkov. Nové káblové vedenie napája  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 je umiestnená pod zemou odvodňovacia rúra, ktorá sa 

prekriţovala 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.  

Projektovú dokumentáciu vypracoval: PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad 

Oravou 132, Tvrdošín, 027 44,  IČO:  46278605, zodpovedný projektant Ing. Vladimír 

Kročan, Osvedčenie IBP Č.: 0065 IZA 1999 EZ P A E1.0. 

 

Kolaudačné rozhodnutie je zároveň v zmysle § 82 stavebného zákona osvedčením, že 

stavba je schopná trvalého užívania. 

 

Pre užívanie stavby Obec Oravská Lesná podľa  § 82 ods. 2  stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov určuje tieto podmienky: 

 

- v  súlade s paragrafom 82  ods.1  stavebného zákona  bude  stavba  uţívaná  len  na   účel  

zaistenia dodávky elektrickej energie v obci Oravská Lesná.   

 

- kaţdá zmena  v uţívaní musí byť dopredu odsúhlasená stavebným úradom. 

 

- v  zmysle § 103 stavebného zákona   je  stavebník    povinný uchovávať v nepoškodenom 

stave doklady od   stavby vrátane projektovej dokumentácie počas celej existencie  stavby. 

 

- stavba je stavebne ukončená v súlade so schválenou projektovou   dokumentáciou a je 

schopná  úţívania dňom nadobudnutia   právoplatnosti  tohto rozhodnutia. 

 

- po  ukončení   stavebných  prác  je  stavebník   povinný   okolie  stavby  dať do pôvodného 

stavu. 

  

Pri   miestnom   zisťovaní  v   kolaudačnom   konaní  boli  na stavbe zistené nedostatky: 

neboli 

      

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Dňa 05.11.2021 navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Ţilina, 

010 47, IČO: 36442151 v zastúpení  PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 

132, Tvrdošín, 027 44, IČO:46278605  podal návrh na vydanie   kolaudačného rozhodnutia na 

stavbu  „12184-Oravská Lesná-Jasenovská-Rozšírenie NNK“, pre ktorú bolo vydané 

stavebné povolenie  Obcou Oravská Lesná č. OcUOL-422-02/2021 zo dňa 28.06.2021, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 29.07.2021. 



 

Stavba bola posúdená na ústnom konaní spojenom s miestným zisťovaním, ktoré sa konalo 

dňa 21.12.2021. 

            Pri miestnom zisťovaní sa zistené nedostatky: neboli 

 

K  návrhu  boli  pripojené  tieto  doklady: 

 Kópia stavebného povolenia č.OcUOL-422-02/2021 zo dňa 28.06.2021, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 29.07.2021. 

 Plnomocenstvo 

 Projekt skutočného vyhotovenia stavby 

 Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby 

 Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby - optika 

 Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby 

 Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 

22.10.2021 

 Stavebný denník 

 Doklad o zaplatení správneho poplatku. 

 Vyjadrenie OÚ Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, OU-NO-OSZP-

2021/017518-002 zo dňa 16.11.2021 

 

     Stanoviská  dotknutých  orgánov  štátnej  správy ako  aj  účastníkov  konania  nie sú 

záporné,  ani protichodné. 

 

     V konaní  sa zistilo, ţe stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou v 

stavebnom konaní a boli  dodrţané podmienky stavebného povolenia. Uţívaním stavby 

nebude ohrozený ţivot a zdravie  osôb,  ani  ţivotné  prostredie.    

 

 

 

 

 

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 Obec Oravská Lesná, Oravská 

Lesná 291, 029 57. 

Predmetné rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov 

preskúmateľné súdom. 

 
 

 

 

 

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. 

 

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

www.oravskalesna.sk. 

 

 

 

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 
 


