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

Spisové číslo 0525/2022         v Námestove 31.05.2022 

Verejná vyhláška 

Dotknutým orgánom štátnej správy 

a účastníkom konania formou 

verejnej vyhlášky 

VEC  Oznámenie o konaní v autoremedúre. 

Mesto Námestovo v zastúpení 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 (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 

117 stavebného zákona, a § 39 a § 66 stavebného zákona 

rozhodol dňa 19.05.2022 o povolení stavby „Oplotenia pozemku“ na pozemku parcela číslo 

podľa stavu katastra nehnuteľností registra „C“ KN–C 1953/69 – ostatná plocha v katastrálnom 

území Námestovo, pre Stavebníka Ing. Beáta Ľubová PhD., Janka Kráľa 704/22, 029 01 

Námestovo, v spojenom územnom a stavebnom konaní. 

Dňa 23.05.2022 Mesto Námestovo v zastúpení primátorom Milanom Hubíkom požiadalo 

stavebný úrad, aby vydané rozhodnutie preskúmal v konaní o autoremedúre z dôvodu 

chýbajúceho oznámenia o začatí stavebného konania ostatným účastníkom konania, ktorí by 

mohli byť stavbou dotknutí a nemohli tak pred vydaním rozhodnutia uplatniť prípadné 

námietky a pripomienky k tejto stavbe. Ako aj z dôvodu, že v uvedenej lokalite nie sú ešte 

dokončené pozemkové úpravy a hranice oplocovaného pozemku sa budú meniť, čoho si je 

vedomý aj vlastník pozemku a oplotenie urobí ako dočasné s tým, že po dohode na nových 

hraniciach bude oplotenie premiestnené. 

V súlade s ustanovením § 57 ods. 1 zákona NR SR číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len správny poriadok), oznamuje v konaní 

o autoremedúre rozhodnutia vydaného Mestom Námestovo pod číslom 0525/2022 zo dňa 

19.05.2022 začatie zlúčeného územného a stavebného konania v súlade s § 39a a § 61 ods. 1, 2 

a 3 stavebného zákona, a upúšťa od ústneho pojednávania z dôvodu z dôvodu dobre známych 

pomerov staveniska a aj z dôvodu, že stavebník bude realizovať oplotenie na vlastnom 

pozemku bez zásahu do susedných pozemkov. Účastníci konania nebudú výstavbou dotknutí, 

prípadný zásah do cudzích pozemkov bude uvedený do pôvodného stavu. 

Popis stavby –Ide o zámer postaviť oplotenie celého stavebného pozemku max. výšky 2 metre 

z plotových dielcov z vibrovaného betónu upevnených na plotové stĺpiky z vibrovaného betónu 

osadených v základových päťkách. Súčasťou oplotenia bude aj Posuvná brána šírky 5m. 

Rozmery oploteného obdĺžnika pozemku budú cca 29 metrov x 21 metrov.  
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Do podkladov pre rozhodnutie môžu účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie 

konania, nahliadnuť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia 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 do 7 

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

dotknuté orgány štátnej správy a obec.  

Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods.5 stavebného zákona má sa za 

to, že so stavbou súhlasia. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v 

územnom pojednávaní 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. 

Ak budú zo strany účastníkov konania podané námietky, alebo pripomienky k stavbe, bude 

o nich rozhodnuté v povolení tejto stavby, zmenou napadnutého rozhodnutia v autoremedúre 

podľa § 57 ods.1. „Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám 

rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka 

konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia“. 

 

 

 

 

 

Milan Hubík 
primátor mesta 

Doručí sa: 

1. Mesto Námestovo – primátor 

2. 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: 

3. Ing. Beáta Ľubová PhD., Janka Kráľa 704/22, 029 01 Námestovo 

4. Power Beton company, s.r.o., 029 42 Bobrov – zhotoviteľ (EPS) 

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. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto 

Námestovo bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia Stavebnému 

úradu mesta Námestovo. 

 

Vyvesené dňa:      Sňaté dňa 

 

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

 


