
O B E C    D O L N Ý   L I E S K O V
Obecný úrad v Dolnom Lieskove,  018 21 

Číslo: 2019/17-TS1/A-10                                                                      v Dolnom Lieskove  20. 02. 
2019
       
                                                                                                                

Verejná vyhláška
Oznámenie

o začatí   stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 61 odst.2 zák.č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov .

Stavebník: Stredoslovenská  distribučná  a.s.  Pri  Rajčianke  2927/8,  010  47  Žilina,  zast.
PETROSTAV SK s.r.o. Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvdošín,   podal dňa 23. 01. 2019 a dňa
20.02.2019 doplnil   na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú  stavbu:
„10838 –Dolný Lieskov – Medziskladie  – Predĺženie NN siete pre IBV“   na pozemkoch  p.č.KNC
320/7,  320/20,  318/1,  320/19,  320/18,  320/15,  320/13,  320/12,  320/10,  320/9,  320/8,  316/1,  317/4,
316/7, 316/8, 314/59, 314/13, 315/1, 314/20 a KN-E 158, 156/2  v  kat. území Dolný Lieskov, v obci
Dolný  Lieskov.   Stavba  pozostáva  z rozšírenia  NN  zemného  ,káblového  vedenia  s napojením
v jestvujúcej  rozpojovacej  skrini  SR 7 na p.č.KNC 314/20 s uložením zemného kábla cez pozemok
p.č.KNC 314/13,  316/1 (KN-E 156/2) a ďalej pozdĺž budúcej miestnej komunikácie p.č.KNC 318/1
s umiestnením dvoch skríň PRIS  7 medzi  parc.č.KNC 320/8  a 320/9 a PRIS  10 medzi  parc.č.KNC
320/19 a 320/20.
Územné   rozhodnutie   na  predmetnú  stavbu  vydala  Obec  Dolný  Lieskov   dňa  11.12.2018  pod
č.2018/218-TA5/A-10.

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
     Obec  Dolný  Lieskov,   ako  príslušný  stavebný úrad  v zmysle  §  117  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 ustanovením §  61  odst.  4/  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom plánovaní  a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

oznamuje

začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a pretože
sú stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť obsahuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby

u p ú š ť a
v zmysle § 61 odst.2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov od miestneho

zisťovania a ústneho konania . 

Účastníci konania môžu uplatniť  svoje námietky a pripomienky najneskôr 7 pracovných dní od 
doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V súlade s ust. § 61 odst.6 stavebného zákona: Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská a uplatnia ich
v rovnakej lehote , v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania. 



Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou , z hľadiska ním sledovaných záujmov, 
súhlasí.
K pripomienkam a námietkam , ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní , sa 
neprihliada.
     
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  na Spoločnom obecnom úrade so sídlom  v Považskej
Bystrici,  Námestie  A.  Hlinku  č.  29/34,  3.poschodie,  č.d.326   v dňoch  určených  pre  verejnosť
(pondelok, streda).
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Toto  oznámenie  má  povahu  verejnej  vyhlášky  podľa  §  61  ods.  4   stavebného  zákona.  Toto
oznámenie musí  byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dolný Lieskov spôsobom
v mieste obvyklým. 

                                                                                                          

                                                                                                                Ján  K r i ž a n
                                                                                                                 starosta obce

Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dolný Lieskov.

Vyvesené dňa................................................     Zvesené dňa..................................................

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:.....................................................................................

Doručí sa: 
Účastníkom konania (do vlastných rúk):
1) Stavebník : 
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 Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
 Zastúpený: PETROSTAV SK s.r.o. Štefanov nad Oravou 132,  027 44 Tvrdošín

2)   Projektant: Ing.Vladimír Kročan- PETROSTAV SK s.r.o.Štefanov nad Oravou 132, 
                          027 44 Tvrdošín
3) Známi  vlastníci dotknutých a susedných nehnuteľností:

 Majerík Ľubomír Dolný Lieskov 212
 Majerík Milan Dolný Lieskov  213
 Majeríková Zuzana Visolaje 309,  018 61 Beluša
 Majerík Marián  Dolný Lieskov 213
 Tichý Ján Dolný Lieskov 67
 Červený Maroš Pod Hájom 1090/65 Dubnica nad Váhom
 Červená Michaela Pionierska 983/14 Pov.Bystrica
 Hlaváč Jozef Slopná 163, 018 21
 Hlaváčová Lýdia Slopná 163,  018 21
 Vačková Ľudmila Dolný Lieskov 211 
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,  817 15 Bratislava
 Verejnou vyhláškou všetkým neznámym vlastníkom dotknutých aj susedných 

nehnuteľností 

Dotknutým orgánom:
4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
5)      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. Zboru Pov.  Bystrica
6)      Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie 
7)      Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor pozemkový a lesný 
8)      Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor CO a krízového riadenia
9)      Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor cestnej dopravy a PK
10)      Správa ciest TSK, SaÚ Brnianska 3,  911 05 Trenčín
11)      Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
12)      Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica, Ul. Nová 
13)      Krajský pamiat. úrad Trenčín , prac.Prievidza, Ul.Nová 2, P.O.BOX 148, 971 01   Prievidza
14)     Slovenský plynárenský priemysel s.r.o. Mlynské Nivy44/b, 825 11 Bratislava 26
15)     Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
16)     Obec Dolný Lieskov
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