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

Spisové číslo  0865/2020         v Námestove 29.03.2021 

UPOVEDOMENIE 
o odvolaní účastníka konania 

VEC 
Účastníci stavebného konania – odvolanie voči rozhodnutiu o povolení stavby. 

Upovedomenie o odvolaní a výzva na zaslanie stanoviska k odvolaniu. 

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

úrad v zmysle § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z. z. 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) Vás upovedomuje v súlade s ustanovením § 56 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom 

konaní o odvolaní, ktoré boli doručené od účastníkov správneho konania podľa zoznamu: 

 Vlastníci dotknutých pozemkov, podali odvolanie voči rozhodnutiu o povolení stavby 

„IO01 VN prípojka pre LUTHOR PARK a Accentis Námestovo„ vydanom Mestom 

Námestovo dňa 17.02.2021 pod číslom 0865/2020 (uvedené rozhodnutie bolo doručené 

verejnou vyhláškou 08.03.2021 – odvolania boli podané e-mailom aj poštou od 

04.03.2021 do 19.03.2021, zaevidované do úradnej pošty priebežne posledná evidencia 

19.03.2021). 

Lehota pre odvolanie v zákonnej lehote, ostatným účastníkom konania uplynula 23.03.2021. 

V prílohe listu je zoznam odvolaní, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli. Plné znenie 

jednotlivých odvolaní je zverejnené na príslušnom webovom sídle dotknutých Obcí a Mesta. 

Príslušný stavebný úrad Vás vyzýva, aby ste v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tejto výzvy 

zaslali svoje stanovisko k dôvodom uvedeným v odvolaní. 
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V prípade, že v uvedenej lehote nebude zaslané stanovisko resp. po jeho doručení, bude spis 

postúpený na odvolací orgán – Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, 

oddelenie štátnej stavebnej správy v Žiline. 

 

 

 

 

 

Milan Hubík 
primátor mesta 

 

 

 

 

 

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

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. Igor Tršo, TRIGEA, Svitavská 

532/2, Žiar nad Hronom – projekt 

13. OÚ Žilina – doprava  

14. OÚ Žilina – odbor ŽP 

15. OÚ Námestovo – odbor ŽP 

16. OVS Dolný Kubín 

17. SPP–D, Bratislava 

18. OR PZ SR ODI, Dolný Kubín 

19. OR HZZ Námestovo 

20. Slovak Telekom Bratislava 

21. Energotel Bratislava  

ku spisu 

 

 

Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje podanie odvolania 

účastníkom konania v zmysle § 26 správneho poriadku. 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 Námestova 

https://www.namestovo.sk/sk/uradna-tabula, Obce Vavrečka a Obce Klin 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:      Sňaté dňa 

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


