
OBEC RADOĽA 
Číslo: 197/2022-1                                                                                                    Kysucké Nové Mesto 19.09.2022 
Vybavuje: Čierňava 

Č.t. 041/433 9351 

 
VEC: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania –  

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 
           

           Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ELSPOL-SK 

s.r.o. , Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo,  si uplatnila dňa 08.09.2022 na stavebnom úrade návrh na 

vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:     
 

„15267– Radoľa – Brezie nižné –zahustenie TS“  
(Objekt: SO.01 Montáž novej VNP,  PS.01 Montáž novej TS 111/ts/radola_skalka,  SO.02 Presmerovanie NNK) 

 

na pozemku č. KN-C: 2563/2, 2563/1, 2559/2, 2564, 2592/9, KN-E: 1832/5, 1897/1 v katastrálnom území  Radoľa. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.     

 
          Obec Radoľa, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s ust. § 36 ods. 1 a ods.  4 

stavebného zákona oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým 

orgánom  a súčastne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie na deň  

18.10.2022 o 9,00 h, 
ktoré sa uskutoční na stavebnom úrade – Spoločný obecný úrad, pracovisko v Kysuckom Novom Meste (so 

sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto), ul. Družstevná č. 1052, II. poschodie, č. dverí 324.  

 
           Účastníci konania môžu do podkladov  rozhodnutia nahliadnuť pred pojednávaním  na stavebnom úrade v Kysuckom 

Novom Meste v stránkové dni (pondelok, streda, piatok ) a najneskôr  pri ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané 

námietky sa neprihliadne.  

Stavebný úrad upozorňuje, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto 

konaní, hoci uplatnené mohli byť.  

         Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.  

Dotknuté orgány  oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky účastníci 

územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predlženej 

lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

 

 

 
                                                                           Ing. Anton Tkáčik 
                                                                                        starosta obce 
                                                              
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí  byť vyvesené po dobu 15 

dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce spolu so situáciou umiestnenia stavby.  

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

 

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce: 

 
Doručí sa: 

l.  Účastníkom konania - sa doručuje verejnou vyhláškou  podľa § 36 ods, 4 stavebného zákona 

 

- dotknutým orgánom:  

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Ul. Palárikova 1156 

3. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Ulica A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

4. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

5. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie   Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto  

6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina 

7. SPP-distribúcia, a.s.,  Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

8. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

9. Stredoslovenská distribučná  a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
 

10. Na vedomie:   sp zást. navrhovateľa / 11. spis    Príloha: Situácia umiestnenia stavby   



 


