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VEC 

Oznámenie o začatí  konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a o upustení 

od ústneho pojednávania 

 

Dňa 13.04.2022 navrhovateľ obec Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek,                      

IČO: 00314617 v zast. Ing. Martinom Dreveňákom, starostom obce, podal na obec Vitanová 

ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Okresného úradu Žilina, odbor výstavby 

a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP-2022/016602-002 zo dňa 08.03.2022 návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení stavby Liesek – Ul. Ku Kaplnke 2. Rozšírenie vodovodu, 

ktorá má byť situovaná  na pozemku parcela registra „E“ č. 3459/10 (C-KN 1327) a pozemkoch 

parciel registra „C“ č. 1482/1, 1145/65, 1145/64, 1145/63, 1145/62, 1145/61, 1145/60, 1145/59, 

1145/58, 1145/57, 1145/56, 1145/55, 1145/54, 1145/53 a 1145/52 v katastrálnom území 

Liesek, obec Liesek. Dňom 13.04.2022 začalo územné konanie. 

Vzhľadom k tomu, že stavba predstavuje líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), obec Vitanová, ako príslušný stavebný úrad 

podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. 

o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie konania o umiestnení stavby dotknutým 

orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona 

a podľa § 36 ods. 2 stavebného upúšťa od ústneho pojednávania. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Zároveň stavebný úrad upozorňuje 

účastníkov konania, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy 

a organizácie. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhšiu lehotu, 

príslušný stavebný úrad predĺži túto lehotu na základe žiadosti podanej pred uplynutím lehoty 

určenej v tomto oznámení. 

S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu 

na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí 

stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené. 



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 

(§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 

Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť v kancelárii Spoločného stavebného 

úradu Trstená so sídlom Mestský úrad Trstená, Bernolákova 96, 028 01 Trstená v úradných 

hodinách, prípadne v inom termíne dohodnutom na tel. č. 0911517353. 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov pri nahliadnutí  do podkladov alebo na požiadanie  stavebný úrad účastníkom 

konania, zúčastneným osobám, ktorých sa konanie týka, poskytne pomoc a poučenie, aby pre 

neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 

moc s osvedčeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechal zastupovať. 

 

Upozornenie: 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada 

na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť. 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude v súlade s § 36 ods. 4 stavebného 

zákona vyvesené na úradnej tabuli obce Vitanová a obce Liesek a na webovej stránke obce 

Vitanová (www.vitanova.eu.sk) a obce Liesek (www.obecliesek.sk) po dobu 15 dní, pričom 

posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Doručuje sa 

Účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. Obec Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek 

2. Ján Barborák, Školská 317/73, 027 12 Liesek 

3. Viktor Barborák, 027 12 Liesek 241 

4. Vladimír Barborák, 027 12 Liesek 634 

5. Marián Stas, 027 12 Liesek 698 

6. Ľubomír Pardel, 027 12 Liesek 16 

7. Rastislav Krnáč, 027 12 Liesek 109 

8. Mária Betušťáková, Medvedzie 158/40, 027 44 Tvrdošín 

9. Ing. Irena Kolejáková, 027 12 Liesek 753 

Dušan Ondrík 

starosta obce 

http://www.vitanova.eu.sk/


10. Mgr. Anna Rutrichová, Stierova 1132/1, 040 11 Košice – Stredisko KVP 

11. Oľga Murinová, Nová 240, 027 12 Liesek 

12. Eva Chovancová, Západ 1057/15, 028 01 Trstená 

13. Ľudmila Kubošová, Hamuliaková 395, 027 43 Nižná 

14. Irena Kolejáková, 027 12 Liesek 492 

15. Jaroslav Vavrek, Stodolisko 105/33, 027 32 Habovka 

16. Monika Pafčová, Západ 1145/37, 028 01 Trstená 

17. Mgr. Renáta Kubíková, Spiežová 361/66, 027 44 Tvrdošín 

18. Rastislav Koleják, A. Bernoláka 688/167, 027 12 Liesek 

19. Jozef Chovančák, 027 12 Liesek 612 

Dotknutým orgánom: 

1. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254, 027 

44 Tvrdošín 

2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

3. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 

4. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 


