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        Mesto Námestovo 
        Cyrila a Metoda 329/6 
        029 01 Námestovo 
     
 

        V Námestove  4.3.2021 
 

VEC: Odvolanie voči stavebnému povoleniu na stavbu IO01 VN prípojka pre LUTHOR PARK 

a Accentis Námestovo 0865/2020 

 

 Podávame odvolanie proti stavebnému povoleniu (0865/2020 zo 17.2.2021) na stavbu IO01 VN 

prípojka pre LUTHOR PARK a Accentis Námestovo, pretože podľa nás pri jeho vydaní došlo 

porušením Zákona o správnom konaní k porušeniu vlastníckych práv vlastníkov pozemkov dotknutých 

stavbou. 

 Došlo k tomu tým, že podstatná časť trasy líniovej stavby oznámenej v oznámení o začatí 

územného konania (0323/2020 zo 06.04.2020) sa v priebehu územného konania výrazne zmenila, čím 

sa zmenila aj väčšina parciel dotknutých stavbou a teda aj prevažná časť vlastníkov pozemkov 

dotknutých stavbou.  

 Rozhodnutie o umiestnení stavby tak nebolo vydané na parcelách v súlade s tým, ako bolo 

uvedené v oznámení o začatí územného konania – na parcelách vo vlastníctve vlastníkov, ktorým bolo 

začatie územného konania oznámené a ktorí sa tak v súlade so stavebným zákonom od vydania 

oznámenia o začatí územného konania stali účastníkmi konania, ale  

 Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané v prevažnej miere na parcelách, ktoré  neboli 

súčasťou oznámenia o začatí územného konania a teda na pozemkoch vlastníkov, ktorým nebolo 

oznámené začatie územného konania, ktorým bolo týmto konaním (zatajením zmeny trasy stavby 

a zatajením zmeny dotknutých parciel) znemožnené stať sa účastníkmi územného konania, čím im bolo 

znemožnené vznášať v územnom konaní námietky a tým boli porušené ich vlastnícke práva. 

 

 Navyše Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané aj napriek tomu, že stavebník 

k pozemkom (na ktorých bolo rozhodnutie vydané) nemal a dodnes nemá žiadny vzťah (vlastnícky, 

ani iný), k čomu sme viacerí vlastníci podali dňa 9.11.2020 spoločnú námietku (mala by byť súčasťou 

spisu), ktorú stavebný úrad ignoroval podobne, ako mnohé iné námietky, vznesené účastníkmi 

v priebehu celého územného konania, na ktoré nijako nereagoval (tiež by mali byť súčasťou spisu)! 

 

 V dôsledku uvedeného konania žiadam o odvolanie Ing, Skyčáka z tohto konania a nahradenie 

inou, nestrannou, odborne zdatnou osobou! 

 

 
 

   Mgr. Milan Uhliarik 

           Predseda   

  
 


