OBEC VYŠNÝ KUBÍN
Stavebný úrad
Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín
č.s.: 170/2020/442/UR-OSW
Vyšný Kubín:02.09.2020
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
Dňa
Podpis

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442 151 v
zastúpení spol. PETROSTAV, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín IČO: 46
278 605
(ďalej len "navrhovateľ") podala dňa 25.06.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby "12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Rozšírenie NNK" v
katastrálnom území Vyšný Kubín. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Vyšný Kubín ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných
právnych predpisov (stavebný zákon) preskúmal predložený návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby podľa §§ 37 stavebného zákona a vydáva podľa §§
39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení

stavby

"12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Rozšírenie NNK"
miesto stavby:
popis územia:

katastrálne územie:
projektant:

Mesto Dolný Kubín,
Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Vyšný Kubín. Trasa
NN vzdušného vedenia je vedená v pôvodnej trase územím s členitým
povrchom. Trasa NN káblového vedenia je vedená krajom miestnej a
poľnej cesty s členitým povrchom. Dôjde ku križovanie cesty v pôvodnej
trase NN vzdušného vedenia a ku križovaniu miestnej cesty káblovým
vedením, ktoré sa vykoná prekopaním.
Vyšný Kubín
Ing. Vladimír Kročan, autorizovaný stavebný inžinier, č.reg.
1810*Z*2-3

Popis stavby:
SO 01 - NN vzdušné vedenie - 100m
SO 02 - NN zemné káblové vedenie - 345m

Účelom stavby je montáž časti NN vzdušnej siete závesným káblom Retilens 3xl50+95+2xl6mm2
v pôvodnej trase a výstavba nového káblového vedenia a nových NN skríň. Stavba je vo verejnom
záujme z dôvodu posilnenia elektrickej siete a rozšírenia elektrickej siete, ktorá umožní napojenie
vybavuje: Ing.Oswald
mail:jozef.oswald@oravskypodzamok.sk
tel: +421 901 788 725
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nových odberateľov a tým napomôže rozvoju obce.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie stavby podľa situácie umiestnenia stavby na
podklade katastrálnej mapy, overenej stavebným úradom v územnom konaní.
2. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať ustanovenia platných právnych
predpisov a slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na
posúdenie správcom vedení, v ktorých blízkosti sa stavba umiestňuje.
3. Pri príprave PD dodržať ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné zosúladiť strety
záujmov s ostatnými uvažovanými aj existujúcimi inžinierskymi sieťami. Rešpektovať
podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych
pamiatok a ďalšie
4. Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby a tvorí súčasť dokladov pre
prípravu projektovej dokumentácie.
5. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu, ktorý sa požaduje pre
vydanie stavebného povolenia (§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona). S realizáciou stavebných prác je možné začať až po
vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.
6. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť pripomienky dotknutých
orgánov, uplatnené v tomto konaní. Je nutné vyžiadať si informácie o situovaní inž. sietí a ich
presné vytýčenie od správcov sietí a technicky vyriešiť ich prípadné prekládky, resp. križovania.
V prípade potreby vypracovať projekt dopravného značenia uzávierky, resp. zvláštneho užívania
komunikácie. Je potrebné technicky vyriešiť napojenie stavby na verejné rozvody inžinierskych
sietí a umiestnenie meracích zariadení odsúhlasiť s ich správcami.
7. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť aj pripomienky účastníkov
konania a dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, avšak netýkajú sa priamo
umiestnenia stavby, ale jej technického riešenia a realizácie (výkopových prác, prejazdnosti ciest
počas výstavby a pod.).
8. Pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie sa stanovujú tieto podmienky:
Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko č. KPUZA-2020/6704-2/21909/FUR zo
dňa 17.03.2020:
01. 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.
02. Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného
stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., stanovisko č. 947/tech/2020 zo dňa 03.04.2020:
1. Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie verejného
vodovodu a vodo vodných prípojok u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905/850605) a
verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií aČOV (tel.č. 0905 850 602).
2. Pri kladení kábla požadujeme dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú vzdialenosť
od ver. vodovodu a ver. kanalizácie 1,5 m na obe strany potrubia.
3. Pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme kábel uložiť do oceľovej chráničky s
presahom min. 0,5 m na každú stranu a dodržať STN 73 6005.
4. Pri osádzaní podperných bodov požadujeme od ver. vodovodu a ver. kanalizácie z prev
ádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m.
5. Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania
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našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.
OR PZ v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín, stanovisko č. ORPZDK-ODI1-27-024/2020 zo dňa 20.03.2020:
01. Na uloženie NN vedenia v cestnom telese a križovanie trasy NN vedenia s miestnymi
komunikáciami je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie cesty.
02. Výkopové ryhy musia byť zabezpečené, proti pádu chodcov, zábradlím.
03. Zemina z výkopovej ryhy nesmie byť ukladaná na priľahlú komunikáciu.
04. Pri realizácii stavby musia byť dodržané podmienky stanovené správcom miestnej
komunikácie - Obcou Vyšný Kubín.
05. Pred realizáciou stavby požadujeme predložiť k odsúhlaseniu návrh prenosného
dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných miest počas výstavby.
06. ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť,
ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-DK-PLO2020/005033-004 zo dňa 15.06.2020:
- u r č u j e podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy takto :
- použiť poľnohospodársku pôdu iba na účel uvedený v žiadosti podľa priloženej situácie
- použiť poľnohospodársku pôdu len so súhlasom vlastníka pozemkov
- vykonať skrývku humusového horizontu podľa vypracovanej bilancie
- zabezpečiť vrátenie PP použitej na nepoľnohospodársky účel do pôvodného stavu
- písomne oznámiť ukončenie použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
do 15 dní po uplynutí určenej lehoty na uvedenie do pôvodného stavu
- u r č u j e lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu najneskôr do 31.05.2021.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-DK-OSZP-2020/003919-002 zo dňa
24.03.2020:
1/ stavbu „12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Rozšírenie NNK“ umiestniť a povoliť v súlade
so schváleným Územným plánom obce Vyšný Kubín, jeho schválenými zmenami a doplnkami.
2/ v súlade s § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny použiť pri rekonštrukcii také technické
riešenia, ktoré zabraňujú zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov - na podperné body vzdušného vedenia
umiestniť konzolové zábrany proti sadaniu vtákov.
3/ pri umiestení a následnej realizácii stavby dohliadnuť na minimalizáciu negatívnych vplyvov
na životné prostredie, pri výkopových a stavebných prácach zabezpečiť dopravné prostriedky,
stavebné stroje a stavebné mechanizmy proti únikom ropných látok do povrchových vôd,
podzemných vôd a clo pôdy.
4/ pri realizácií výkopových prác zabezpečiť výkopy tak, aby vo výkopoch nemohli uviaznuť
živočíchy, drobné zemné cicavce, obojživelníky, ktoré predstavujú pre nich pascu.
5/ pohyb stavebných mechanizmov obmedziť na vlastné územie stavby po príjazdových
komunikáciách.
6/ s odpadovým materiálom a prebytočnou zeminou nakladať v súlade s platnou legislatívou na
úseku odpadového hospodárstva, odpad a prebytočnú zeminu neumiestňovať do brehových
porastov potokov, mokradí, močiarnych biotopov a iných biotopov chránených druhov rastlín a
živočíchov.
7/ po ukončení všetkých zemných a stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve, záväzné stanovisko č. OU-DK-OSZP-2019/003954 zo dňa
19.03.2020:
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1. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby podľa PD, vypracovanej Ing. Vladimírom
Kročanom, PETROSTAV SK, s.r.o. budú zhodnotené, príp. zneškodnené v zmysle zákona o
odpadoch.
2. Zakazuje sa vytvárať nepovolené skládky odpadu.
3. Odpady, ktoré je možné ďalej recyklovať, odovzdať organizácii oprávnenej na zber a
zhodnocovanie odpadov.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej
správy, stanovisko podľa §28 ods. 1 vodného zákona č. 364/2004 č. OU-DK-OSZP2020/003968-002 zo dňa 20.03.2020:
01. Pri križovaní a súbehu káblových vedení s podzemnými vedeniami dodržať minimálne
odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
02. Počas realizácie stavby zabezpečiť stavebné stroje tak, aby nedošlo k únikom znečisťujúcich
látok (pohonné hmoty a oleje) do podzemných a povrchových vôd, ich zmiešaniu s vodami z
povrchového odtoku alebo ich ohrozeniu v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a
vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č.
OU-DK-OCDPK-2020/004505-002 zo dňa 21.04.2020: súhlasí za týchto podmienok:
- Dodržať podmienky stanovené v stanovisku Správy ciest ŽSK Žilina, .Závod Orava, Kubínska
8, Dolný Kubín, č. 310/2020/SUCDK-3 zo dňa 26. 03. 2020 a podmienky stanovené v
stanovisku Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 11 7/5, 026 01 Dolný Kubín č. 85/2020-TE7
zo dňa 23. 03. 2020, v plnom rozsahu. Tieto stanoviská budú zahrnuté do územného
rozhodnutia alebo stavebného povolenia.
- Zemné elektrické vedenie v súbehu s cestou mimo sídelného útvaru obce umiestniť mimo
existujúce teleso cesty, min. 2 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypového svahu.
- Zemné elektrické vedenie v súbehu s cestou v zastavanom území umiestniť min. 1 m od
existujúceho telesa cesty, v prípade stiesnených pomerov prerokovať umiestnenie s vlastníkom
cesty.
- Navrhované vzdušné / aj zemné/ elektrické vedenie v súbehu s cestou v prejazdných úsekoch
cez obec viesť tak, aby nebránilo potrebným modernizačným úpravám cesty a dodatočným
dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov.
- Vzdušné /aj zemné/ elektrické vedenie v súbehu, s cestou III. triedy mimo sídelného útvaru
obce, keď je navrhnuté v cestnom ochrannom pásme cesty, je potrebné požiadať tunajší cestný
správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty
podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb.
- Pri rekonštrukcii a nove j trase elektrického vedenia žiadame dodržať ustanovenie § 4 ods. 5
vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a platné STN. Ponechanie pôvodných vzdušných vedení je
prípustné len pri rekonštrukciách alebo výmene existujúcich vedení, pokiaľ sa nemení ich trasa.
- Pred začatím stavebných prác si investor vyžiada stanoviská vlastníkov, resp. správcov
inžinierskych sietí, aby nedošlo k poškodeniu ich vedení.
- Križovanie zemného elektrického vedenia s cestou ITI. triedy, realizovať technológiou
pretláčania. Križovanie vzdušného elektrického vedenia s cestou III. triedy, realizovať v min.
výške 6 m nad niveletou vozovky. Pred začatím prác v telese ciest III. triedy je potrebné
požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona
č. 135/1961 Zb.
- Nový podperný bod umiestniť mimo cestné teleso min. 5 m od okraja vozovky tak, aby netvoril
pevnú prekážku pri ceste. V prípade výmeny starého za nový podperný bod, nový podperný
bod osadiť do pôvodného miesta starého podperného bodu. V prípade stiesnených pomerov
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prerokovať umiestnenie s vlastníkom cesty.
- V prípade ak práce pri ceste obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť
dočasné dopravné značky, pred ich použitím je potrebné dočasné DZ odsúhlasiť OR PZ GDI v
Dolnom Kubíne a podľa § 5 písm. f) cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o
ich určenie.
- V prípade obmedzenia premávky na ceste je potrebné ešte pred realizáciou prác požiadať tunajší
cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961
Zb.
- Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
- Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, krajnici cesty,
cestnej priekope a vybavení cestnej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou
stavby.
- Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje prá vo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo
doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, stanovisko č. 310/2020/SUCDK-3 zo dňa
26.03.2020:
• Vzdušné križovanie elektrického kábla bude min. 6 m nad niveletou vozovky cesty.
• Žiadateľ je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác apo ukončení prác v telese
cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty t. j. p. Jadroň 0917 680 214.
• Žiadateľ pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle S-u 8 Zák. č, 135/1961
Zb. O pozemných komunikáciách cestný správny o reáli o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží toto naše stanovisko:;
• Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcom cesty, kde budú
stanovené podmienky pre tento zásah.
• Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých
inžinierskych sietí.
• Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie prác v cestnom telese,
ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku tretích osôb.
• Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka)
úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté
na cestnom telese a majetku tretím osobám;
• Stavebné práce realizovať v termíne máj - september bežného roka, po písomnom odovzdaní
staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela. K odovzdaniu staveniska
medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela žiadanie prizvať nášho zástupcu, ktorý
vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v našej správe, ak sa na stavenisku nachádzajú;
• Nakoľko sa jedná o rozšírenie v tesnej blízkosti cesty 111/2247 pracovisko je potrebné označiť
dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne aby bol prejazdný vždy jeden
jazdný pruh.
• V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady;
Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s ORPZ ODI Dolný Rubín a určené
Okresným úradom Dolný Rubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
• V prípade iného zásahu do telesa cesty v našej správe ie potrebné požiadať o vyjadrenie správcu
dotknutej cesty, ktorým je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok správca cesty si bude uplatňovať sankcie
v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
• Platnosť tohto stanoviska je 6 mesiacov od jeho vystavenia;
• Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko.
Obec Vyšný Kubín, stanovisko č. 85/2020-TE7 zo dňa 23.03.2020:
1. investor stavby je povinný pri realizácii stavby rešpektovať umiestnenie existujúcich a
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schválených umiestnení stavieb v zmysle právoplatných stavebných povolení a oznámení o
drobnej stavbe.
2. V územnom konaní zabezpečiť presné umiestnenie stavby na dotknutých pozemkoch aby boli
zachovane ochranné pásma v zmysle platných noriem a predpisov. V lokalite je umiestnené
podzemné vedenie vodovodu a kanalizácie.
3. Pred zahájením zemných prác. je investor povinný objednať vytýčenie vodovodného a
kanalizačného potrubia. A za účasti zástupcu Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s. a zástupcu
Obce Vyšný Kubín vykonať vytýčenie (umiestnenie) stavby v teréne.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu územného konania neboli podané námietky a pripomienky.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442
151 v zastúpení spol. PETROSTAV, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín IČO: 46
278 605 podala dňa 25.06.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej
stavby "12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Rozšírenie NNK" v katastrálnom území Vyšný
Kubín.
Po preskúmaní návrhu a ostatných podkladov stavebný úrad dňa 20.07.2020 oznámil začatie
územného konania podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona a súčasne podľa § 36 ods. 2
upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. V oznámení poučil dotknuté orgány
a účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní. Zároveň ich v súlade s ustanovením §-u 42 ods. 4 stavebného zákona poučil o tom,
že v odvolacom konaní nebude prihliadané na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v
tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, ak uplatnené môžu byť.
Navrhovatelia podali návrh v súlade s ustanovením § 34 a 35 stavebného zákona, k návrhu doložil
dokumentáciu pre územné konanie, vypracovanú oprávnenou osobou. Preukázal vlastnícke právo
k pozemkom pod umiestňovanou stavbou. Stavebný úrad v priebehu územného konania posúdil
v súčinnosti s ostatnými dotknutými orgánmi predložený návrh z hľadiska starostlivosti o životné
prostredie, jeho súladu s územnoplánovacími podkladmi, posúdil, či vyhovuje všeobecnotechnickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré stanovujú hygienické, protipožiarne
podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky,
podmienky ochrany prírody a krajiny, ochrany PPF a pod.
Stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta Dolný Kubín. Stavebný úrad v
priebehu územného konania dospel k záveru, že umiestnenie stavby vyhovuje obecným aj
technickým požiadavkám na výstavbu stanovenými stavebným zákonom.
K dokumentácii pre územné konanie sa kladne vyjadrili dotknuté orgány, ich pripomienky
k dokumentácii pre územné konanie boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného
rozhodnutia.
Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15-tich dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva na Obci Vyšný Kubín. Podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok. Rozhodnutie je
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku.
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Ing. Antonín Zámečník
starosta obce

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Vyšný Kubín po dobu 15 dní. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na internetovej stránke obce Obce
Vyšný Kubín.
Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Vyšný Kubín aby túto vyhlášku zaslať
späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín,
s vyznačením uvedených dátumov vyvesenia a zvesenia.
___________________________________________________________________________

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

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

................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
Doručuje sa:
Účastníci konania - verejnou vyhláškou (líniová stavba)
Na vedomie:
01. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672
254
02. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35 763 469
03. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
04. Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín IČO:
00151866_10168
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor pozemkový a lesný
05. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru DK, Matúškova 1636/13, 026 01
Dolný Kubín IČO: 00151866_12054
06. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín IČO:
00151866_11058
07. Správa ciest ŽSK - závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín IČO: 42 054 575
08. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina IČO:
31755194_181
09. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
00634883
10. Obec Vyšný Kubín - starosta obce
11. 2x spis

