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NÁMESTOVO 
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO 

Spisové číslo  0387/2021         v Námestove 18.05.2021 

Dotknutým orgánom štátnej správy 

a známym účastníkom konania 

podľa rozdeľovníka 

VEC 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie o začatí stavebného konania  

a upustenie od ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním. 

Stavebník 

Mesto Trstená 

Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO: 314 897, v zastúpení primátorkou mesta                   

PhDr. Ing. Magdalénou Zmarzlákovou, podal dňa 24.03.2021 na Mesto Námestovo žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia na 

stavbu 

KRÍŽOVÁ CESTA V TRSTENEJ 

  

na pozemku parcela číslo podľa stavu katastra nehnuteľností registra „E“ KN 1142/101, 1164, 

1297/100, 9786/1, 9787/2, 9789/2, 9790/1, 9791, 9792, 9793/1, 9794/1, 9795/1, 9795/2, 

9795/3, 9796/1, 9797/2, 9797/3, 9798/1, 9798/3 v katastrálnom území Trstená. Dňom podania 

žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou 

Brezovica dňa 12.08.2020 pod číslom 530/4/2020-B. 

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom, ako príslušný stavebný 

úrad, v zmysle § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 o presune niektorých kompetencií z orgánov 

štátnej správy na obce a samosprávne kraje a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom 

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

oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona, 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť 

s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 

podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania. 
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Popis stavby: – Ide o stavbu s názvom „KRÍŽOVÁ CESTA V TRSTENEJ“, ktorá bude 

postavená v meste Trstená na pozemkoch registra E KN p.č. 1142/101, 1164, 1297/100, 9786/1, 

9787/2, 9789/2, 9790/1, 9791, 9792, 9793/1, 9794/1, 9795/1, 9795/2, 9795/3, 9796/1, 9797/2, 

9797/3, 9798/1, 9798/3 v k.ú. Trstená. Stavba bude postavená v nadmorskej výške od 603,530 

m n. m. do 706,883 m n.m..  

Stavba pozostáva z nasledovných objektov a zariadení: 

SO 01- Prístupový chodník označený PCH01 v šírke 2m, celkovej dĺžke 726 m. 

SO 02- Terénne schodisko v troch úrovniach v počte 10 stupňov, 10 stupňov a 6 stupňov spolu 

26 stupňov označené symbolmi 1-10, 11-20, 21-26 (staničenie 1-1´), terénne schodisko v jednej 

úrovni v počte 7 stupňov označené symbolmi v rozsahu 27-33 (staničenie 3-3´), terénne 

schodisko v dvoch úrovniach v počte 7 stupňov, 9 stupňov spolu 16 stupňov označené 

symbolmi v rozsahu 34-40, 41-49 (staničenie 21-21´), terénne schodisko v štyroch úrovniach 

v pošte 5 stupňov, 3x10 stupňov spolu 35 stupňov, označené symbolmi v rozsahu 50-84 

(staničenie 29-29´). 

Celková rozvinutá dĺžka schodiskovej časti je 40 m. 

SO 03- Zastavenia krížovej cesty- umelecké diela z mozaiky označené symbolmi Z01-Z15 

spolu 15 kusov. 

SO 04- Info-tabuľa označená IF01 v počte 1 kus. 

SO 05- Fotovoltické pole s označením FP01 s plochou 100 m2. 

SO 06- Info-stĺp označený IS 02. 

Celková rozvinutá dĺžka chodníka krížovej cesty vrátane schodísk je navrhovaná v dĺžke         

766 m. K nej prislúchajú spevnené plochy pred jednotlivými zastaveniami, ktorých plocha je 

prevažne v tvare trojuholníka.  

SO 01- Prístupový chodník 

Poloha a konštrukcia chodníka: 

Chodník PCH01 dĺžka 726 m, prevažne kopíruje pôvodnú trasu vychodenú turistami. Chodník 

je široký dva metre. Krajnica chodníka je zaústená do zemného odvodňovacieho valu. Podľa 

danosti územia, okolitých sklonových pomerov terénu, predpokladaného typu podložia boli 

navrhnuté dve skladby K1- vrstva chodníka pri podmočenom podklade, K2- vrstva chodníka 

pri pevnom podklade. Pri realizácii týchto vrstiev je nutné vo vrchnej časti osadiť každých 50 

metrov priečny odvodňovací rigol aj pred schodiskom (v priečnom reze 100x50 mm) zaustiť 

do zemného valu aby nedochádzalo k vymývaniu nášľapnej vrstvy v strmom sklone v čase 

silných dažďov. Chodník PCH01 prechádza v staničení 17-17´cez mostové teleso slúžiace pre 

poľnohospodársku techniku. Most bude využívaný pre chodcov tak ako je to doteraz. Kvôli 

bezpečnosti bude na most osadené oceľové zábradlie na obidvoch stranách z ocele DN 40 mm. 

Ošetrené náterom proti korózii. V staničení 11-11´prechádza chodník cez pôvodnú lávku ponad 

odvodňovací rigol, ktorej šírka je najmenej ako 2 metre. V prípade rozšírenia lávky na 2 metre 

je vhodnejšie vytvorenie premostenia pomocou dvoch ŽB skruží DN 800 prekrytých ŽB 

doskou. Pred vstupy na premostenie je potom potrebné osadiť betónový stĺpik pre zamedzenie 

vjazdu motorových vozidiel. 

 

SO 02 - Terénne schodisko: 

V staničení 1-1´ je navrhnutých spolu 26 stupňov označené symbolmi  v rozsahu 1-10, 11-20, 

21-26; v staničení 3-3´, je navrhnutých 7 stupňov označené symbolmi v rozsahu 27-33; 

v staničení 21-21´ je navrhnutých 16 stupňov označené symbolmi v rozsahu  34-40, 41-49; 

v staničení 29-29´ je navrhnutých 35 stupňov, označené symbolmi v rozsahu 50-84. Schodiská 

sú navrhnuté ako terénne z prefabrikovaných stupňov šírka 2000 mm, nástupnica 330 mm, 

podstupnica 150 mm, medzipodesty majú rozmer 1500 mm. Po obidvoch stranách schodiska je 

navrhnuté madlo vo výške 900 mm. 
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SO 03- Zastavenia krížovej cesty Z01-Z15: 

Jedná sa o železobetónové platne nepravidelného tvaru umiestnené v horizontálnom alebo 

vertikálnom smere ktorých maximálny rozmer je 2850x2080 mm. Na platniach je vyobrazená 

symbolika krížovej cesty v prevedení zo sklenej mozaiky. Vyobrazenie krížovej cesty 

rešpektuje požiadavky cirkvi a charakteristické zobrazenie krížovej cesty. Každé zo zastavení 

krížovej cesty pozostáva zo základovej konštrukcie osadenej do nemrznúcej hĺbky 

a železobetónového bloku hr. 150 mm v modulovom rozmere. Zastavenia Z01-Z11 a Z13, Z14 

sú betónové bloky osadené v horizontálnom smere a zastavenia Z12 a Z15 sú betónové bloky 

osadené vo vertikálnom smere. Každé zo zastavení bude osvetlené led svietidlom v počte 2 

kusy, na svietenie zospodu. Zdroj elektrickej energie bude zabezpečený z fotovoltického poľa 

FP01. 

 

SO 04- Info-tabuľa: 

Info-tabuľa označená IF01 pre krížovú cestu bude v počte 1 kus. Tabuľa pozostáva zo základu 

z prostého betónu (o rozmeroch 1200x400x1100 mm, hĺbka 1000 mm), v ktorom budú osadené 

kotvy na oceľové stĺpy. Po bokoch budú osadené oceľové stĺpy s dekoračnou hlavicou, medzi 

ktorými bude výplň z pozinkovaného plechu alebo plast s výstuhou. 

 

SO 05- Fotovoltické pole: 

Plocha fotovoltického poľa bude zatrávnená a oplotená poplastovaným pletivom vo výške       

1,8 m. Pole bude pozostávať z 18-tich fotovoltických panelov. Ovládanie osvetlenia bude 

časovo naprogramované. 

 

SO 06- Info-stĺp: 

Info-stĺp IS01 pre krížovú cestu bude v počte 1 kus. Stĺp pozostáva zo základu z prostého 

betónu do ktorého je potrebné osadiť kotvy na oceľový stĺp. Do základu bude osadený oceľový 

stĺp s informačnou hlavicou, ktorá bude z pozinkovaného plechu alebo plastu s výstuhou. 

Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje 

začatie stavebného konania, možno nahliadnuť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Námestove, II. poschodie, číslo dverí 51 

počas úradných hodín (pondelok – piatok 800 - 1030, 1130 -1500, v piatok do 1330) . 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote najneskôr do 7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, pretože na neskoršie podané námietky sa 

neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy 

a príslušná obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods.6 stavebného 

zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli 

byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 

prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

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

UPOZORNENIE: Pri nazeraní do spisu sú prítomné osoby povinné dodržiavať aktuálne platné 

opatrenia uvedené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a k 

povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Uvedené vyhlášky vydané na základe 

aktuálneho uznesenia Vlády SR týkajúceho sa núdzového stavu a sú zverejnené: 
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- vo Vestníku Vlády SR:  https://www.minv.sk/?2021-2 

- na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR:  

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-

opatrenia&catid=256:uvod. 

 

 

 

 

 

Milan Hubík 
primátor mesta 

 

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

1. Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená 

2. Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 

3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám 

môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou 

Na vedomie: 

4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2928/8, 010 47 Žilina 

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

6. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie 

7. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor 

8. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 

9. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

10. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, S-CHKO Horná Orava, Bernolákova 

408, 029 01 Námestovo 

11. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

12. SIMANEK DEVELOPMENT s.r.o., Ing. arch. Miroslav Šimánek, Horská 1305/23, 958 

01 Partizánske  – projekt 

ku spisu 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje začatie konania účastníkom 

konania v zmysle §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

Príslušnej obce podľa katastrálneho územia, ktoré je stavbou dotknuté, alebo iným obvyklým 

spôsobom a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta Námestovo 

https://www.namestovo.sk/sk/uradna-tabula v zmysle § 26 správneho poriadku. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia. Príslušná obec oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto 

oznámenia stavebnému úradu ihneď po zvesení. 

 

Vyvesené dňa:      Zvesené dňa: 

 

 

 

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby, 

ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.  _____________________________ 

https://www.minv.sk/?2021-2
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod
https://www.namestovo.sk/sk/uradna-tabula

