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OBEC KVAČANY 
Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica 

Číslo: MsÚ/ÚR aSP/2021/5613-3/AGo                             V Liptovskom Mikuláši: 25.10.2021 

 

Stavebník:  

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

36 442 151 v zastúpení Marek Michtalík-SPRE-M, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01 

Trstená 
 

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: 

' 12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK ' – líniová stavba 

 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

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

Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Marek Michtalík-SPRE-M, Sídlisko Západ 1053/51, 

028 01 Trstená, podal dňa 06.08.2021 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 

stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 

stavbu „ 12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK “ – liniová stavba, ktorá má 

byť umiestnená na pozemkoch v k. ú. Obce Kvačany, časť Dlhá Lúka. Uvedeným dňom 

bolo začaté stavebné konanie.   

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Kvačany pod č. MsÚ/ÚR             

a SP/2021/852-3/AGo zo dňa 19.05.2021. 

Obec Kvačany ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov       

a  § 5 ods.1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 

poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa §62 a 63 stavebného zákona              

v  stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

 

Stavba ' 12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK 12114 ' – líniová stavba, ktorá 

sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. Kvačany v extraviláne a intraviláne obce Kvačany, 

časť Dlhá Lúka, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto 

rozhodnutia, sa podľa § 66 ods.1  stavebného zákona 

p o v o ľ u j e . 
 

Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba – líniová stavba 

 

Popis povoľovanej stavby: 

Predmetom stavebného konania je stavba „12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – 

Rozšírenie NNK“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka     

v extraviláne a intraviláne obce Kvačany. 

Rozšírením NN káblového rozvodu sa zabezpečí dodávka elektrickej energie pre 

nových odberateľov s minimálnymi stratami výkonu a úbytkami napätia. Do výkopu sa spolu 

s navrhovaným NN vedením uloží v celej trase optická chránička. 
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Technické riešenie predmetu územného rozhodnutia: 

 Navrhovaná stavba predpokladá pripojiť z vývodu FU2 z NN rozvádzača existujúcej 

stožiarovej trafostanice 211/ts/d.luka_pd nové zemné NN káblové vedenia (N)AYY-J 

3x240+120 SM/SM. Novým NN káblom sa pripoja nové istiace skrine 1-PRIS7 č.45           

a 2-PRIS7 č.46. Skrine sa prepoja novým zemným NN káblovým vedením (N)AYY-J 

3x240+120 SM/SM. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy 

zapojenia. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička 

HDPE 40. 

 

Objektová skladba povoľovanej stavby:  

- stavba obsahuje jeden stavebný objekt SO 01 – rozšírenie NNK. 

                                                

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov: - ostatná plocha, zastavaná plocha 

a nádvorie, orná pôda 

 

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:  

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie pod č. 

OU-LM-PLO1-2021/002854-002 zo dňa 12.02.2021 – stanovisko k použitiu 

poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok, vrátane jej uvedenia do pôvodného 

stavu. 

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Marek Michtalík – SPRE – M Trstená 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny  nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného  úradu. 

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce  sa bezpečnosti práce            

a technických zariadení, dbať o ochranu  zdravia osôb na stavenisku. 

- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby          

s okolím a  ďalšími podmienkami. 

- Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu 

- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na 

výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.50/76 Zb. v znení 

neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy: 

- STN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, STN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre 

el. zariadenia, STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. 

zariadeniach, STN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, STN 33 3210 

Rozvodné zariadenia – spoloč.ustanovenia, STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre 

obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, STN 

34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach 

-     STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia 

- Vyhl.č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú  technické požiadavky na požiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhl.č. 94/2004 Z.z. 

- Stavba bude ukončená do: 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred 

uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie. 

- Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky. 
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- Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním . V zmysle ustanovenia § 62 ods.1,   

písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania 

povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa 

zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo. 

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou alebo 

právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať 

autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 

geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad. 

 

- Podrobnejšie   požiadavky  na   zabezpečenie   ochrany  záujmov  spoločnosti, najmä  z 

hľadiska životného  prostredia, podmienky  na  komplexnosť  výstavby,  podrobnejšie  

podmienky  z hľadiska  architektúry: 

- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

ŠSD. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa 

realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý 

sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného 

rozhodnutia; 

  - Investor je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, 

stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo 

a dátum stavebného povolenia; 

- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po 

dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 

mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana 

zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie; 

- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii; 

- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnúť 

s obecným úradom. 

 

- Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné  komunikácie,  

dráhy,  odvádzanie  povrchových  vôd,  exhalácie,  úpravy okolia stavby a pod.: 

- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na 

stavbe ( § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona; 

- pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb; 

- križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN; 

- v prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb je potrebné vzniknuté 

škody odstrániť, resp. uhradiť podľa platných právnych predpisov; 

- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných 

nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov 

susedných nehnuteľností; 

- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo  prístupových 

komunikácií; 

- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného 

zákona. 

 

- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných  zákonov: 

Podľa zákona 251/2012 Z. z. § 43: 

-ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-110kV vrátane je 1 m po oboch 

stranách; 
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- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením: ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou, 

oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť 

zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení;  

- VN vedenie vzdušné: 10 m od krajného vodiča v bežnej trase,  7 m od krajného vodiča         

v lesnom prieseku; 

- najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných 

vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 

3300, čl. 6 34); 

- v prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé 

vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20 cm                

u vodovodov. 

 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce: 

Obec Kvačany pod č. 2020/0768 zo dňa 28.10.2020 súhlasí s vydaním územného 

rozhodnutia pre predmetnú stavbu za dodržania podmienok: 

- stavba bude realizovaná na parcele KN-C 421, KN-C 422 a KN-C 473/2 v k. ú. Dlhá Lúka 

podľa predloženiej a schválenej projektovej dokumentácie; 

- stavbu osadiť na pozmku podľa ustanovení stavebného zákona; 

- stavebník bude rešpektovať podmienky stavebného úradu a ostatných účastníkov konania 

- stavenisko udržiavať v riadnom stave, neznečisťovať verejné, miestne a obecné 

komunikácie, chodníky a pozemky; 

- v prípade znečistenia vyčistiť komunkácie, chodníky a pozemky uvedením do pôvodného 

stavu v deň znečistenia; 

- stavebný odpad umiestniť v súlade so zákonom o odpadoch. 

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH pod č. OU-LM-

OSZP-2020/011778-002 zo dňa 22.10.2020 súhlasí s projektovou dokumentáciou 

a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za 

dodržania nasledovných podmienok: 

- v prípade vzniku odpadov (prebytočná zemina, prípadne káble, plasty) budú pri kolaudácii 

stavby predložené doklady o spôsobe naloženia s nimi. 

   

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK v záväznom 

stanovisku pod č. OU-LM-OSZP-2020/011680-004 zo dňa 20.11.2020 nemá námietky voči 

vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia a z pohľadu záujmov chránených 

zákonom o ochrane prírody a krajiny požaduje dodržať: 

- pri nutnosti výrubu drevín, krovín (vo vegetačnom kľude t.j. 1.10.-31.3. bežného roka) 

postupovať v zmysle platných právnych predpisov (zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny § 47, § 48); 

- pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom 

predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie; 

- stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu povrchových 

a podzemných vôd; 

- so vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že 

na ploche sa pri výstavbe (resp. počas nej) zaeviduje výskyt inváznych druhov rastlín (napr. 

Solidago canadensis, Impatiens gladulifera, Falopia japonica) a i., s takou zeminou nakladať 

ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke odpadu z dôvodu ochrany územia 

pred šírením nepôvodných inváznych rastlín (§ 14 ods. 1 písm. g); 
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- nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený 

v predloženej žiadosti a to vrátane koordinácie prejazdu mechanizmov; 

- nevytvárať depónia výkopovej zeminy v krajine; 

- po ukončení prác dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou zničených plôch s výrazným 

ohľadom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov. Pri zatrávnení 

použiť len miestne druhy tráv a bylín. 

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy 
vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2020/011752-002 zo dňa 19.10.2020 z hľadiska ochrany 

vodných pomerov s vybudovaním stavby súhlasí. 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA–2020/20346-2/841010/FUR zo dňa 

19.10.2020 si uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 

zákonom:  

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo 

nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 

materiálu, hrobov, fragmentov 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. 

 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 7683/2020/PŠ zo dňa 28.10.2020 súhlasí 

s predloženým projektom s pripomienkami: 

- v trase navrhovaných podzemných vedení sa nenachádzajú potrubia verejného vodovodu ani 

verejnej kanalizácie v našej prevádzke; 

- po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 

a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné 

pre prostredie MicroStation). 

 

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili: 

– Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica pod č. 2020/0768 zo dňa 

28.10.2020; 

– Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina pod č. KPUZA-

2020/20346-2/84101/FUR zo dňa 19.10.2020; 

– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-

LM-OSZP-2020/011778-002 zo dňa 22.10.2020; 

– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, 

Vrbická 1993,031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2020/011680-004 zo dňa 

20.11.2020; 

– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-

2020/011752-002 zo dňa 19.10.2020; 

– Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pod. č. 7103130-21-

A-0007 zo dňa 07.01.2021; 

– Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pod č. 

7683/2020/PŠ zo dňa 28.10.2020; 
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–  Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 pod č. 

6612101069 zo dňa17.01.2021; 

– SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod č. 00006X180121 zo 

dňa 18.01.2021; 

– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie pod č. 

OU-LM-PLO1-2021/002854-002 zo dňa 12.02.2021. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania. 

 

Odôvodnenie: 

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

Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Marek Michtalík-SPRE-M, Sídlisko Západ 1053/51, 028 

01 Trstená, podal dňa 06.08.2021 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 

stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 

stavbu „ 12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK “, ktorá má byť umiestnená na 

pozemkoch v k. ú. Obce Kvačany, časť Dlhá Lúka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 

konanie.   

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Kvačany pod č. MsÚ/ÚR             

a SP/2021/852-3/AGo zo dňa 19.05.2021. 

     Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania líniovej 

stavby Oznámením pod č. MsÚ/ÚRaSP 2021/5613-2/AGo zo dňa 17.09.2021. Vzhľadom 

k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska z územného konania             

a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil stavebný 

úrad od ústneho pojednávania. Účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť 

uplatniť svoje námietky  do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky – od dňa 

06.10.2021 s tým, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom  

konaní sa v zmysle § 61 ods.1) stavebného zákona neprihliada.  

      Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných 

záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či 

zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným 

zákonom a osobitnými predpismi , či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je 

zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia 

potrebného na riadne užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal 

predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.1 a 2 

stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a 

dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené 

záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. 

      V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili 

povoleniu stavby.  

 

      Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť           

v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. 

      Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nebola stavba začatá. 

      Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na 

základe kolaudačného rozhodnutia.  

      Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych 

nástupcov  konania. 
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Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,  ktorá je  

súčasťou tohto  rozhodnutia. Prípadné  zmeny  nesmú byť vykonávané  bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného  úradu. 

 

Vlastníctvo preukázané: 

- k stavbou dotknutým pozemkom mimo zastavaného územia nemá navrhovateľ vlastnícke 

právo. Právo realizovať stavbu na cudzom pozemku mimo zastavaného územia je podľa 

§139 ods.1) písm.c) zákona 50/7976 Zb VZN - Stavebného zákona zakotvené v zákone 

251/2012 Zz o energetike §11 ods.1. písm. f). 

 

Poplatok: Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení nesk. predpisov: 

- pol.č. 60 písmeno g) do 50 000 eur vrátane  = 100.- eur  

 

Poučenie: 

      Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 

dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia na obec Kvačany prostredníctvom Spoločného obecného 

úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský 

Mikuláš.  

      O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 

Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho 

poriadku. 

 

 

 

                             Jozef Grúň 

                                            starosta obce Kvačany 

 

 

 

 

Doručuje sa 

– vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, 

ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej 

vyhlášky 

 

Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu 

verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí 

byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Kvačany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje 

písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj 

iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo 

na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
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Na vedomie 

– Marek Michtalík - SPRE-M, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená 

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

– Obec Kvačany, Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica 

– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, 

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábrežie 

– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 

Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábrežie 

– LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) ............................... dňa: .........................................   
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