
                        OBEC VARÍN
                                                      Obecný úrad

013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1002 
Naša zn. Ocu Varín 2019-477                                                            vo Varíne dňa 05.06.2019
 E. č. 3577/2019

                                                   

                       O Z N Á M E N I E
                          O ZAČATÍ  ÚZEMNÉHO  KONANIA  

                       podľa § 36 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. 
 o územnom plánovaní  a  stavebnom    poriadku  (stavebný zákon)
                                 v znení neskorších predpisov                         

     

Navrhovateľ,  Obec  Nededza,  zastúpená  starostom  obce,  Obecný  úrad,  013  02
Nededza, Hlavná 1/1, podal v zastúpení IPMS,  s.r.o., 010 01 Žilina, Škultétyho 2870/28, dňa
18.03.2019 a doplnil  dňa  10.05.2019,   návrh  na  vydanie  rozhodnutia  o umiestnení  stavby
„Miestna komunikácia, verejné osvetlenie, elektrická prípojka verejného osvetlenia“ na
pozemkoch parc. č. 557/118, 557/119, 557/121,557/160, 557/135, 557/134, 557/141, 557/150,
493/4 C KN (E KN 705/13), 480 C KN  (E KN 685/1), 493/1, 493/5 C KN (E KN 685/6)
katastrálne územie Nededza.   Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

   Obec Varín, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona
č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v  znení
neskorších  predpisov  (ďalej  len „stavebný zákon“)  a zákona č.  416/2001 Z.z.  o  prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle § 36
ods.1  stavebného  zákona  oznamuje  začatie  územného  konania  dotknutým  orgánom
a všetkým známym účastníkom,  neznámym účastníkom konania sa v zmysle §  36 ods.  4
doručuje verejnou vyhláškou a v zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho
pojednávania. 

V zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad určuje účastníkom lehotu  7
pracovných dní  na  uplatnenie  námietok  od doručenia  tohto  oznámenia.  Stavebný úrad
upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V zmysle  §  42  ods.  5  stavebného  zákona  v odvolacom  konaní  sa  neprihliada  na
námietky a pripomienky,  ktoré neboli  uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť. 

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného
konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný  úrad  na  jeho  žiadosť  určenú  lehotu  pred  jej  uplynutím  primerane  predĺži.  Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo
predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
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V zmysle  §  36  ods.  4  stavebného  zákona  začatie  územného  konania  o  umiestnení

líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým

počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a

o  ochrannom  pásme,  ak  sa  týka  rozsiahleho  územia,  oznámi  stavebný  úrad  účastníkom

územného  konania  verejnou  vyhláškou.  Stavebný  úrad  oznámi  začatie  územného  konania

verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Do  podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť  na stavebnom úrade (na adrese uvedenej
v záhlaví) v dňoch: pondelok a  streda, počas úradných hodín. 

                                                                                                               Ing. Michal CVACHO
                                                                                                                        starosta obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 26 ods.
2  zákona  71/1967   Zb.  o správnom  konaní  (správny  poriadok)  v znení  neskorších
predpisov,   a  vyvesí  sa  na  dobu  15  dní  na  úradnej  tabuli  a internetovej  stránke
správneho orgánu - Obec Varín, a správneho orgánu, ktorého sa konanie týka - Obec
Nededza. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené  od:    6.6.2019                           Vyvesené  do:      22.6.2019                                  
Dátum zvesenia : 

Odtlačok pečiatky, podpis

Oznámenie sa doručí:
1.  IPMS,  s.r.o., 010 01 Žilina, Škultétyho 2870/28
2.  Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdkova cesta 36
3.  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834,   

921  Piešťany 
4. Okresný úrad Žilina, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  010 008 Žilina,

Vysokoškolákov 8556/33B
5. Okresný  úrad  Žilina,  odb.  starostlivosti  o ŽP,  odd.  ochrany  prírody  a vybraných

zložiek ŽP, 010 01 Žilina, 010 008 Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, orgán:
6.                                                                                  – ŠS v odpadovom hospodárstve
7.                                                                                  – ŠS OPaK
8.                                                                                  – ŠS  ochrany vôd
9.   Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s.  Mlynské nivy 44/a , 825 11     

  Bratislava
10.   Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 
11.   Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 
12.   Severoslovenské vodárne a kanlaizácie, a.s., 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960
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13.   OR PZ Žilina, Okresný dopravný inšpektorát, 010 75 Žilina, Veľká Okružná 31
14.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Žilina, 011 71 Žilina, V. Spanyola 27
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