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OBEC VARÍN 

Stavebný úrad 

Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín 

Naša zn.: OcuVarín-2023-884 Vo Varíne 27.02.2023 

Evid.č.: 1057/2023 

 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA 

 

 

Obec Nededza, Obecný úrad, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza  

(ďalej len "stavebník") dňa 25.01.2023 podala žiadosť na predĺženie platnosti stavebného 

povolenia, ktoré vydala Obec Varín, Obecný úrad pod č. Ocu Varín 2020-546, Evid. č. 

361/2020 zo dňa 22.01.2020, právoplatné dňa 28.02.2020 , ktorým bola povolená stavba – „ 

Miestna komunikácia“ v rozsahu: Verejné osvetlenie, elektrická NN prípojka verejného 

osvetlenia na  pozemkoch KN-C parc.č. 557/119, 557/121, 557/160, 557/141, 557/150, 493/4 

( KN-E parc.č. 705/13), 480 ( KN-E parc.č. 685/1), 493/1, 493/5,  (KN-E parc.č. 685/6) v k.ú. 

Nededza-líniová stavba. Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o predĺžení platnosti 

stavebného povolenia. 

 

Stavba obsahuje: 

Verejné osvetlenie bude slúžiť pre osvetlenie miestnej komunikácie, spolu s premostením 

a časťou cesty III/2071. Nové rozvody VO sa napoja z nového rozvádzača RVO, tento bude 

napojený káblom CYKY-J 4x16mm2 z existujúcej rozpojovacej skrine. VO má navrhované 

dve vetvy napojené na jeden vývod káblom CYKY-J 5x10mm2, celková trasa v zemi je 

uvažovaná v dĺžke 233m, (celková dĺžka kábla 273,0m). VO sa umiestni na podperné body tj. 

9 ks stožiarov s výškou 6,0m. Elektrická prípojka NN bude zhotovená káblom CYKY-J 

4x16mm2, dĺžky 5m.  

 

Obec Varín, ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 117 zákona č. 

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

neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie 

konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia hore uvedenej stavby účastníkom konania 

a dotknutým  orgánom. V zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od 

miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska 

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie  stavby. V zmysle § 61 ods.3 

stavebného zákona stavebný úrad určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť 

najneskôr do 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
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inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. V zmysle § 61 ods.6 stavebného zákona 

dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 

uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na 

riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 

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. 

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v stránkové dni v čase 

stránkových hodín (Obec Varín, Stavebný úrad, Námestie sv. Floriána 1002,  úradné dni: Po 

8:00 -  11:00  12:00 - 15:00;    St  9:00 - 11 :00   12:00 - 17:00). 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, 

prípadne navrhnúť ich doplnenie.  

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. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú 

moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

 Ing. Michal CVACHO 

 starosta obce  

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 zákona č.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 dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli 

a internetovej stránke. 
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Doručí sa: 

Účastníci: 

1. Účastníci konania – verejnou vyhláškou,  ktorých práva a právom chránené záujmy môžu 

byť touto stavbou dotknuté 

 

Na vedomie: 

2. IPMS s.r.o., Škultétyho 2870/28, 010 01  Žilina 

3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

4. Ing. Július Vršanský, Dolné Záhumnie 73/24, 013 41 Dolný Hričov – projektant 

5. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08 Žilina                                                                 

6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina                                                                

-  šs v odpad. hosp. 

       -  šs OPaK 

       -  šs  ochrany vôd 

7.   SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 

8.   SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

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

10. SEVAK a,s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

11. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 

Piešťany 

12.  OR PZ Žilina, Okresný dopravný inšpektorát, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina 

13.  RÚVZ a.s., V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 

14.  Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 

15.  2x spis 
 

 

 

 


