OBEC LYSÁ POD MAKYTOU
020 54 Lysá pod Makytou č.1
Č.j.: SÚ-139/2019/1753-TS1

Lysá pod Makytou, 5. augusta 2019

Vybavuje : Ing. Čelková, č.t. 042-4450912
e-mail: stavebnyurad@dohnany.sk
Vyvesené dňa :.............................................

Zvesené dňa ........................................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ...........................................................................

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania
VEREJNOU VYHLÁŠKOU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442
151 v zastúpení Ing. Peter Janáček - ELEKTRO, Rozkvet 2050/10, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 32 887 825 podal dňa 2.7.2019 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu:

„9296 – Lysá pod Makytou časť – Dešná – rozšírenie NNK pre chaty Šanclová“
na pozemkoch mimo zastavaného územia obce parc. č. KNC 3453, 5290 (KNE 5290/1) v
katastrálnom území Lysá pod Makytou, ako líniová stavba.
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané stavebným úradom obce Lysá pod
Makytou dňa 20.6.2019 pod spisovým číslom: SÚ-91/2019/634-TS1-20, právoplatné dňa
30.7.2019.
Uvedeným dňom sa začalo stavebného konanie.
Obec Lysá pod Makytou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1) zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej
správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s §
61 ods. 1) stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom
konania a podľa § 61 ods. 4) stavebného zákona

verejnou vyhláškou.
Zároveň podľa podľa § 61 ods. 3) stavebného zákona určuje lehotu do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia, do kedy môžu účastníci konania uplatniť námietky a pripomienky. Na
neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Na neskoršie
podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 61 ods. 6) stavebného zákona,
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stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť
svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnúť na Obecnom úrade v Dohňanoch.
Na námietky a pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce.

Ing. Michal Ondrička
starosta obce
___________________________________________________________________________
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lysá pod Makytou, a iným
spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli
správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Stavebník : Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
v zastúpení Ing. Peter Janáček - ELEKTRO, Rozkvet 2050/10, 017 01 Považská Bystrica
Vlastníci pozemkov rozšírenia NN siete:
1. KNC 3453 – Marta Štanclová, Rastislavova 1167/5, 020 01 Púchov
2. KNC 5290 (KNE 5290/1) – Slovenská republika – správca Slovenský pozemkový fond,
Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11
Účastníkom konania: doručenie verejnou vyhláškou (§ 61 ods. 4) SZ)
3. Projektant : Ing. Augustín Fischer, Tatranská 302/18, 017 01 Považská Bystrica
4. zhotoviteľ : Ing. Peter Janáček - ELEKTRO, Rozkvet 2050/10, 017 01 Považská Bystrica
Dotknuté orgány elektronickou poštou:
1. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
2. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
3. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Orange Bratislava, a.s. Bratislava, Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
5. Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
6. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
7. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
10. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Kukučínova ul. 186/1, 017 23 Pov. Bystrica
11. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
12. OR Hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
13. Stavebný úrad-TU !
-

pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomuje účastníkov konania
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou (§ 61 ods.4) SZ). Doručenie verejnou vyhláškou sa v
zmysle ust. § 26 správneho poriadku použije aj v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú
známi.
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