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V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

 
 

   S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
 
 

 

Stavebník:          Obec Radoľa so sídlom Vadičovská cesta č. 7, 023 36 Radoľa,  

                           IČO 00623 814 v zastúpení starostu obce Ing. Antona Tkáčika 

 

ďalej len „stavebník“, požiadala   dňa 09.03.2020  o vydanie stavebného povolenia 

 

na stavbu:         „Vybudovanie chodníkov v obci“ 

 

 

              Obec Radoľa,  ako príslušný  špeciálny stavebný úrad podľa §3a zákona č. 

135/1961Zb.  o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v úplnom znení neskorších 

predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení  s ust. § 62 odst. 1 

stavebného zákona  preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a rozhodol  takto :   

 

 Stavba:              „Vybudovanie chodníkov v obci“ 

 

na pozemkoch:   KN C 1952/4, 1960/1, 2018/2, 1949/1 

 

v k.ú. :                 Radoľa 

 

 

sa podľa § 66 stavebného zákona 

 

 

 

 

 

 

                                                                         P O V O Ľ U J E 
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Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko-ekonomickými ukazovateľmi 

stavby tak, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii. Spracovateľ dokumentácie stavby: 

Ing. Michal Löffler, Staničná 252/5, 013 11 Lietavská Lúčka.  

 

Stručný opis stavby: 

Zo stavebného hľadiska sú chodníky budované v rámci I. etapy rozdelené na dve samostatné 

vetvy. Vetvu „A“ a „B“S.  

Vetva „A" 

Navrhnutý je pravostranný chodník so základnou šírkou 1,5m. Dĺžka vetvy „A" je 308,70m. 

Začiatok chodníka je navrhnutý na ulici Na Lány2 a následne pokračuje po miestnej 

komunikácii. Chodník je navrhnutý s krytom z betónovej dlažby zámkovej a od komunikácie 

je oddelený nábehovým obrubníkom cestným uloženým do betónového lôžka s bočnou 

oporou. Stavebne bude obrubník osadený na výšku +50mm nad niveletou komunikácie. V 

mieste, kde sa osadí nový obrubník je nutné zarezať jestvujúci asfalt a odstrániť konštrukcie 

potrebné pre osadenie. Priestor medzi jestvujúcou vozovkou a obrubníkom sa doasfaltuje a 

všetky spoje sa zalejú pružnou asfaltovou zálievkou (respektíve bitúmenovou naliepaciou 

páskou). Povrchové vody z chodníka budú odvádzané do navrhovaných uličných vpustov, 

ktoré budú zaústené do PVC korugovaných rúr uložených v mieste jestvujúceho cestného 

rigola. Presný priemer PVC rúr sa spresní podľa skutočného rozmeru rigola (minimálne však 

bude DN300). 

Vetva „B"  
Navrhnutý je pravostranný chodník so základnou šírkou 1,5m. DÍžka vetvy „B" je 475,80m. 

Začiatok chodníka je navrhnutý na križovatke miestnej komunikácie s ulicou Na Lány2 a 

koniec navrhovaného chodníka je pri základnej škole. Chodník je navrhnutý s krytom z 

betónovej dlažby zámkovej a od komunikácie je oddelený nábehovým obrubníkom cestným 

uloženým do betónového lôžka s bočnou oporou. Stavebne bude obrubník osadený na výšku 

+50mm nad niveletou komunikácie. V mieste, kde sa osadí nový obrubník je nutné zarezať 

jestvujúci asfalt a odstrániť konštrukcie potrebné pre osadenie. Priestor medzi jestvujúcou 

vozovkou a obrubníkom sa doasfaltuje a všetky spoje sa zalejú pružnou asfaltovou zálievkou 

(respektíve bitúmenovou naliepaciou páskou). Povrchové vody z chodníka budú odvádzané 

do navrhovaných uličných vpustov a následne do vsakovacích blokov situovaných pod 

chodníkom. 

Smerové a výškové riešenie navrhovaných vetiev kopíruje v maximálnej mieste jestvujúce 

komunikácie. 

 

PRE USKUTOČNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY: 

1. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní.  

           Prípadné  zmeny nesmú byť vykonávané  bez predchádzajúceho povolenia   

           špeciálneho stavebného  úradu.  

 

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti prác a  

technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

 

3.  Výstavbu zabezpečiť tak, aby  nedochádzalo k znečisťovaniu  okolitých priestorov 

a po ukončení stavby  uviesť okolie do  pôvodného stavu. 

 

4.  Pri realizácii stavby  nespôsobiť škody na susedných  pozemkoch  a nehnuteľnostiach 
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5. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu deň začatia stavebných prác. 

 
6. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník od prvého dňa až do skončenia 

stavebných prác podľa § 46d, stavebného zákona.  

 

7. Pri  stavebnej činnosti  zabrániť znečisťovaniu priľahlých komunikácii stavebnými 

mechanizmami, v prípade ich znečistenia  zabezpečiť ich  okamžité čistenie. 

 
8. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné  stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na 

použitie v stavbe na zamýšľaný účel, /podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných 

výrobkoch/. 

 

9. Pred začatím výkopových prác  je investor, povinný odsúhlasiť všetky podzemné 

vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na 

tvare miesta. Dodržať ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce 

prevádzať tak, aby  nedošlo k ich poškodeniu. 

 

10. Stavbu bude uskutočňovať stavebník  dodávateľsky.  Odborné vedenie nad jej 

uskutočňovaním bude vykonávať stavbyvedúci dodávateľa. 

 

11. Stavba bude dokončená  najneskôr do: 5 rokov.  

 

12. Stavbu bude uskutočňovať  právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 

uskutočňovanie stavebných prác podľa osobitných predpisov na základe  výberového 

konania. Stavebník oznámi osobu  uskutočňovateľa stavby stavebnému úradu  do 15 

dní po skončení  výberového konania. 

 

13. Pred začatím stavby zabezpečiť v súlade s ust. § 75 stavebného zákona vytýčenie 

stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické 

a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických 

a kartografických činností  autorizovaným  geodetom a kartogarafom. 

 

14. Dodržať podmienky   uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov: 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina,  záväzné stanovisko zo dňa 24.03.2020 pod č.j. KPUZA-

2020/6698-2/23034/KOP: 

K predmetnej stavbe  Krajský pamiatkový úrad  Žilina, ako príslušný  orgán štátnej správy na 

ochranu pamiatkového fondu, vydal záväzné stanovisko, v ktorom v konaní  podľa 

stavebného zákona a iných  osobitných  právnych predpisov  uplatňuje nasledovné 

požiadavky z hľadiska záujmov chránených  pamiatkovým zákonom: 
- Termín začatia výkopových prác  súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť  najmenej  5 dní 

vopred Krajskému pamiatkovému  úradu Žilina, ktorý vykoná  odborný dohľad stavby 

formou  obhliadky jej výkopov z hľadiska  výskytu možných  archeologických nálezov.  

- Ak počas stavebných  prác dôjde k akémukoľvek  archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

napr.  objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 

keramiky,  pracovných nástrojov, mincí, alebo kostrových  pozostatkov, je nevyhnutné nález  

okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný 

deň po nájdení  a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky  krajským pamiatkovým úradom. 

- Zabezpečiť   preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty  zúčastňujúce  sa na realizácii stavby. 
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Podľa § 40 ods.2 a 3  pamiatkového zákona a §127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  

a stavebnom poriadku v znení  neskorších predpisov  ( ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, 

resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález  krajskému pamiatkovému úradu.  Nález sa musí ponechať bez  

zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým  úradom alebo ním  poverenou odborne spôsobilou 

osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný  vykonať všetky 

nevyhnutné opatrenia na záchranu  nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu 

a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom.  

Archeologický  nález môže  vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí  

iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

 

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových 

zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Digi 

Slovakia, s.r.o.  zo dňa 10.03.2020 pod č.j. 6612007084: 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre 

vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 

nasledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3.  

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 

5001398  

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 

zodpovedá projektant.  

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.  

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 

vedení a zaradení.  

7. 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma.  

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 

68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  
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9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 

požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 

tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,  

ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto 

upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov 

týchto zariadení.  

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia Vytýčenie bude zrealizované do 

troch týždňov od podania objednávky.  

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia.  

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že y prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

15. Prílohy k vyjadreniu:  

• Všeobecné podmienky ochrany SEK  

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa  

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V $ 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú 

stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, 

boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:  

• Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovák Telekom,a.s.  

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia  

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s 

preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou.  

2.  Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: • Pred 

začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,  

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 

stanovené  

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 

cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu  
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• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 

stroje)  

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia  

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)  

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777  

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je 

toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.  

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné 

si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).  

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu.  

 

15. Námietky a pripomienky účastníkov konania: neboli uplatnené 

 

16. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na  

           vydanie  kolaudačného rozhodnutia podľa §79stavebného zákona. Užívanie  

           stavby bez kolaudačného  rozhodnutia je v rozpore so stavebným zákonom. 

 

17. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona  stavebné povolenie stráca platnosť, ak   

     sa so stavbou  nezačalo do  2 rokov  odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť,  

     pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil inak. 

 

18. Toto rozhodnutie  je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre  právnych   

           nástupcov  účastníkov konania. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
           Stavebník: Obec Radoľa so sídlom  Vadičovská cesta č. 7, 023 36 Radoľa, IČO 00623 

814 v zastúpení starostu obce Ing. Antona Tkáčika podala dňa 09.03.2020 na tunajšom  

stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Vybudovanie 

chodníkov“ na pozemkoch č. KN C  1952/4, 1960/1, 2018/2, 1949/1 v k.ú. Radoľa. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

           Obec Radoľa, ako príslušný špeciálny  stavebný úrad podľa §3a zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v úplnom znení neskorších  predpisov a        

§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len 

„stavebný zákon“/, v znení neskorších zmien a doplnkov oznámil v súlade s ust. § 61 

stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania 

a dotknutým orgánom štátnej správy listom zo dňa 10.03.2020 pod č.j. 69/2020-01. 

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil špeciálny stavebný úrad v zmysle ust. §61 

ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a stanovil k predloženému návrhu ústne 

pojednávanie, ktoré sa konalo dňa 07.04.2020. V uskutočnenom konaní  neboli vznesené 

námietky ani pripomienky účastníkov konania. Vyjadrenia dotknutých orgánov boli 

zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. 
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         Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú 

žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ust. §§ 62 a 63 stavebného zákona, 

prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že 

uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane 

obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

         Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v ust. §43d stavebného zákona, ako aj 

podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V priebehu stavebného konania 

nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. 

        Stavebník  je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 

Zb. o správnych poplatkov v znení noviel a doplnkov. 

        Na základe horeuvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia     

 

P o u č e n i e  : 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie  do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia   na Obec Radoľa, adresa: Obecný úrad Radoľa, Vadičovská cesta č. 7, 023 36 

Radoľa. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej  dopravy a pozemných 

komunikácii. 

Rozhodnutie  je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Anton T k á č i k  
                                                                                            starosta obce 
  

Rozhodnutie sa doručí: 
Účastníkom konania (§59 stavebného zákona- stavebník, osoby, ktoré majú  vlastnícke alebo iné  

práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane  susediacich  pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke  

alebo iné práva  k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo  dotknuté, 

ďalšie osoby- ktorým toto  postavenie  vyplýva  z osobitného predpisu1g) , stavebný dozor, alebo 

kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa dotýka  projektu stavby)  v intenciách ust. §61 ods.4 

stavebného zákona a §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších 

zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“)  verejnou vyhláškou , a to vyvesením po dobu 

15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Radoľa. Posledný deň  tejto lehoty  je 

dňom doručenia.  

 

Vyvesené dňa :    .........................08.04.2020............. 

 

 

Zvesené dňa :      ......................................................... 

 

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce: 
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Dotknutým orgánom:  

1. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie  

(odpadové hospodárstvo), Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto  

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

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

4. SPP- Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

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

6. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1961, 010 57 Žilina 

7. AnTechNet s.r.o., 1. Mája  č. 58, 024 01  Kysucké Nové Mesto 

8. Okresné riaditeľstvo  Policajného zboru okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 

977/25, 022 01 Čadca 

9. Obec Radoľa, Vadičovská cesta  č. 4 023 36 Radoľa  

 
   

  Co.: spis       

 

Príloha: situácia umiestnenia stavby 

 

Vybavuje : 

Ing. Vachálková, 041 / 43393 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


