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ORAVSKÁ JASENICA 
Obecný úrad Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica, IČO 00314714 

Spisové číslo  0973/2021              v Námestove_08.11.2021 

Dotknutým orgánom štátnej správy 

a účastníkom konania formou 

verejnej vyhlášky 

VEC 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania 

podľa § 80 stavebného zákona v platnom znení, a pozvanie k ústnemu konaniu. 

Stavebník 

Mesto Námestovo, v zastúpení primátorom Milanom Hubíkom, IČO 00 314 676 (ďalej len 

navrhovateľ), podal dňa 28.10.2021 na Obec Oravská Jasenica, návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Náučný chodník – Nábrežie v Námestove“. 

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Stavbu povolila Obec Oravská Jasenica 

rozhodnutím číslo 0575/2021 zo dňa 31.03.2020 na pozemku parcelné číslo podľa stavu 

katastra nehnuteľnosti registra „C“ KN–C 2051/177, 2051/175, 2051/174, 2051/173, 

2051/172, 1860/253, 1860/212, 1860/215, 1860/249, 1860/175, 1860/172, 1860/181, 

2051/180, 1860/300, 1860/297, 1860/296, 1860/247, 1860/246, 1860/245, 1860/244, 

1860/243, 1860/242, 1860/241, 1860/239, 1860/183, 1860/185, 1860/188, 1860/191, 

1860/189, 1860/193, 1860/195 v katastrálnom území Námestovo. 

Obec Oravská Jasenica v zastúpení pánom starostom Ing. Karolom Graňákom, ako príslušný 

stavebný úrad podľa § 5 písm. a) bod 1. zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a § 117 stavebného zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania 

dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s 

ustanovením § 81 stavebného zákona, a súčasne nariaďuje na prejednanie návrhu ústne 

pojednávanie a šetrenie na mieste na deň: 

3. decembra 2021 (piatok) o 0930 hodine. 
so stretnutím účastníkov v zasadačke Mestského úradu v Námestove. 

Popis stavby – Náučný chodník, vedený po brehu vodnej nádrže Oravská priehrada zo strany 

mesta Námestovo, vhodným spôsobom bude dotvárať nábrežie vodnej plochy a umožní 

prístup k nemu. Konštrukčné riešenie trasy umožní pohyb obyvateľov a návštevníkov pešo a 

na bicykloch. 

Pozemky, po ktorých je riešený chodník vedený, svojím priečnym a pozdĺžnym profilom 

vyhovuje normovým parametrom náučného chodníka. Trasa je rozdelená na dve etapy. 
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Obidve etapy sú prepojené s miestnou komunikáciou vedúcou k Edyho ranču a k hotelu 

Studnička. Dĺžka trasy I. etapa 810,8 metra, II. etapa 1 197,40 metra. Spolu 2008,20 metra. 

Sklon trasy max. 5,0 % , min. 0,5 %. Počet existujúcich lávok 1 ks, počet odpočívadiel 2 ks. 

Architektonické riešenie a konštrukčné riešenie 

SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY 

Navrhnutý náučný chodník sa zrealizuje ako trasa dvojpruhová, šírky 2,5 metra (2x 1,25), s 

predpokladanou špičkou do 150 ľudí v jednom smere za hodinu. Priečny sklon je obojstranný 

v sklone 2,5% ku kraju trasy. Pre prevádzku cyklotrasy nie je potrebné zabezpečenie 

inžinierskymi sieťami ako je voda, kanalizácia, elektrická energia a plyn. Dažďové priepusty 

v problémových miestach sú súčasťou projektovej dokumentácie. 

SO 02- DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 

Tento stavebný objekt sa nerealizoval. 

SO 03- LÁVKA 

Vybudovanie náučného chodníka vyvolalo potrebu realizácie lávky, dimenzovanej na 

zaťaženie pešej a cyklistickej dopravy. Lávka je navrhnutá na rozpon 8 metrov, šírka lávky 

3 metre. Nosná konštrukcia lávky je oceľová, podlaha TWIN SON s imitáciou drevenej 

podlahy. 

Do podkladov pre rozhodnutie môžu účastníci konania a dotknuté orgány, ktorým tunajší úrad 

oznamuje začatie kolaudačného konania nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom 

úrade v Námestove na oddelení výstavby, II. poschodie, dvere 51 počas úradných hodín 

(pondelok až štvrtok 800–1030, 1130–1500, piatok 1130–1330) a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri 

ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej 

správy a príslušná obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 80 ods. 2 

stavebného zákona má sa za to, že s kolaudáciou súhlasia. 

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

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

 

 

 

 

 

Ing. Karol Graňák 
starosta obce 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Mesto Námestovo, zastúpené primátorom 

2. Lesy SR Banská Bystrica 

3. SVP Piešťany 

4. SSC Bratislava 

Na vedomie: 

5. Obec Oravská Jasenica v zastúpení pánom starostom 

6. Ateliér GAM, s.r.o., Ružomberok – projektant 

7. DOPSTAV – obch. a stav. spoločnosť, s.r.o., Stará Ves 271, Breza – dodávateľ 
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8. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP 

9. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP 

10. OVS Dolný Kubín 

11. OR HaZZ Námestovo 

12. RÚVZ Dolný Kubín 

13. Inšpektorát práce Žilina 

ku spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doručuje v zmysle § 80 

stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie konania účastníkom 

konania. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní aj na úradnej tabuli Mesta Námestova 

v zmysle § 80 ods. 1) stavebného zákona. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto 

Námestovo oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu. 

 

 

Vyvesené dňa:         Sňaté dňa 

 
 

 

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby, 
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.                   

 


