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Spoločný obecný úrad 

územného rozhodovania a stavebného poriadku 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2021/852-2/AGo                                            V Liptovskom Mikuláši: 05.03.2021 
Vybavuje: Ing. Andrea Gondová  

Tel.: +421 – 044/55 65 347 

E-mail: andrea.gondova@mikulas.sk 
 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania  

podľa §36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 
Navrhovateľ 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, IČO: 37 669 851 podal dňa 20.01.2021 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 

stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 

„12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK“ - líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na 

pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka v extraviláne obce Kvačany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie      

o umiestnení stavby. 

 

Druh, účel predmetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba – líniová stavba 

 

Popis povoľovanej stavby:  
Predmetom územného konania je stavba „12561 – Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie 

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

 

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, § 5 písm. „a“ zák. č. 

608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená 

Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje dotknutým 

orgánom a známym účastníkom konania začatie konania o umiestnení stavby v súlade s ustanovením  

§ 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa 

uskutoční dňa 
 

 

06.04.2021 o 13:30 hod. 

s miestom stretnutia – Mestský úrad Liptovský Mikuláš (vstupná hala). 

 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania            

a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania počas upravených 

stránkovch hodín v dňoch pondelok, streda, piatok a pri ústnom pojednvaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 

orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži 
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stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská 

neoznámia, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou súhlasia. 

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

moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

V zmysle § 4 ods. 5 vyhlášky č. 45  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a 

hromadných podujatí stavebný úrad stanovuje nasledovné opatrenia: 

1. ústneho pojednávania sa zúčastnia iba osoby s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, 

respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 

2. počas ústneho pojednávania je zakázané podávanie rúk, 

3. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii 

a požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty na podanie námietok, 

4. navrhovateľ resp. stavebník zabezpečí dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk, alebo iný 

adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

5. navrhovateľ resp. stavebník zabezpečí dostatočné vetranie priestorov uskutočňovania ústneho 

pojednávania a pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov dotykových plôch 

a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5.februára 2021 sa na cestu na orgán 

verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo 

prostriedkami diaľkovej komunikácie vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania, ak ju vykonáva 

osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo 

antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 

7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 

tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou 

vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo 

zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. 

V prípade zmeny opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 bude stavebný úrad 

postupovať v zmysle aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

a uznesení vlády Slovenskej republiky. 

 

 

                                                                                                                    Ing. Katarína Šuveríková 

                                                                                           vedúca odboru ÚRaSP 

 

 

Doručuje sa 

– vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou 

stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej 

vyhlášky 

 

Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 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 v miestnej tlači, 

rozhlase 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 Gôtovany 45, 032 14 Ľubeľa 

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

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor,  

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 

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