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

Spisové číslo  0323/2020         v Námestove 15.11.2021 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  

Dotknutým orgánom štátnej správy 

a účastníkom konania formou 

verejnej vyhlášky 

VEC 
Oznámenie o začatí územného konania 

podľa § 36 stavebného zákona, a pozvanie k ústnemu konaniu. 

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom, 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 

117 ods. 1 stavebného zákona, na základe rozhodnutia Okresného úradu v sídle kraja Žilina, 

Odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „OÚ Žilina OVBP“), ktorý v konaní o proteste 

Okresnej prokurátorky v Námestove zrušil rozhodnutie mesta Námestovo číslo 0323/2020 zo 

dňa 27.08.2020, ktorým pre navrhovateľa: ENSTRA, a.s., so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, 

IČO:5l 174 103, v konaní zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou: Martel Power, 

s.r.o., so sídlom 015 01 Ďurčiná 323, IČO: 46 871 721 v územnom konaní rozhodlo o 

umiestnení stavby: „I0 01 VN prípojka pre LUTHOR PARK a Accentis Námestovo“ na 

pozemkoch parc.č.: líniová stavba v kat. územiach Slanica, Klin, Námestovo a Vavrečka a určil, 

že prvostupňový správny orgán po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia bude vo veci 

umiestnenia tejto stavby: „I0 01 VN prípojka pre LUTHOR PARK a Accentis Námestovo“ na 

pozemkoch parc.č.: líniová stavba v kat. územiach Slanica, Klin, Námestovo a Vavrečka pre 

navrhovateľa: ENSTRA, a.s., so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 103, opätovne 

konať a následne rozhodnúť. 

Stavebný úrad po predložení zmeneného návrhu umiestnenia stavby „Námestovo – Slanica, 

vyvedenie výkonu pre LUTHOR PARK a Accentis Námestovo“ navrhovateľom Enstra, a.s., 

Sasinkova 9, Žilina, IČO: 43 817 599, v zastúpení Martel Power, s.r.o., 015 01 Ďurčina 323, 

IČO: 46 871 721 zo dňa 10.11.2021 v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona 

oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania 

verejnou vyhláškou, a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie a miestne 

zisťovanie na deň: 

06. decembra 2021 (pondelok) o 0930 hodine 
so stretnutím účastníkov konania v zasadačke mestského úradu. 

Popis stavby – Projekt rieši technické prevedenie inžinierskeho objektu líniovej stavby SO 01 

– VN Prípojka – líniová stavba pre plánované napojenie kioskovej trafostanici umiestnenej v 

katastri Slanica. Nová plánovaná VN prípojka bude napojená z existujúcej rozvodne 110/22 kV 
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Vavrečka. Projekt vychádza z pôvodného projektu vypracovaného projekčnou kanceláriou Ing. 

Igor Tršo – TRIGEA. Trasa je oproti pôvodnému projektu z časti rovnaká z časti upravená, 

vzhľadom na vlastnícke vzťahy. Projektovaná kapacita: VN prípojka káblová časť káblom 

2x3xNA2XS(F)2Y 1x240, dĺžka cca 1690 + 5300m, a VN prípojka vzdušná časť holými 

vodičmi AlFe184-Al1/30-STA1A, dĺžka cca 151m. 

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

územného konania, nahliadnuť pred uplynutím lehoty na vyjadrenie na Mestskom úrade 

v Námestove, II. poschodie číslo dverí 51 v úradných hodinách (pondelok – štvrtok 800 – 1030 

a 1130 – 1500, piatok 1130 – 1330) a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom 

pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány štátnej správy a príslušná obec. 

Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za 

to, že so stavbou súhlasia. 

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. 

 

 

 

 

 

Milan Hubík 

primátor mesta 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom 

2. Obec Vavrečka v zastúpení starostom 

3. Obec Klin v zastúpení starostom 

4. 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: 

5. Martel Power, s.r.o., 015 01 Ďurčina 323 – splnomocnenec 
6. Lesy SR Banská Bystrica 

7. SVP Piešťany 

8. SSC Bratislava  

9. Luthor park, s.r.o., Námestovo 

10. SSD Žilina 

11. Enstra, a.s., Sasinkova 9, Žilina 

12. Ing. Lukáš Stránsky, LUNET, s.r.o., Moyzesova 614/4, Martin – projekt 

13. OÚ Žilina – doprava 

14. OÚ Žilina – odbor ŽP 

15. OÚ Námestovo – odbor ŽP 

16. OVS Dolný Kubín 
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17. SPP–D, Bratislava 

18. OR PZ SR ODI, Dolný Kubín 

19. RÚVZ Dolný Kubín 

20. OR HZZ Námestovo 

21. Slovak Telekom Bratislava 

22. Energotel Bratislava 

ku spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doručuje v zmysle § 42 ods. 2 

stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá musí byt‘ vyvesená po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli a webovom sídle mesta Námestovo, na úradnej tabuli obce Klin a na úradnej tabuli 

obce Vavrečka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Námestovo a obce Klin a 

Vavrečka bezodkladne oznámia skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia Stavebnému 

úradu mesta Námestovo 

 

 

Vyvesené dňa:     Sňaté dňa 

 

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


