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OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 
Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Výst. č. 911/17/Va                                                                                   V Zborove nad Bystricou, dňa 24.08.2017 

 
 

 

 

VEC: 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania 

 

Zdenko Horák, Zborov nad Bystricou 628, 023 03 Zborov nad Bystricou podal                            

dňa 21.08.2017 návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Novostavba rodinného 

domu“ na pozemkoch parc. č.  CKN 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1253/5, 1254, 1255/1, 

1255/2, 1255/3 v k. ú. Zborov nad Bystricou. Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné 

konanie. 

 

Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona                      

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,stavebný zákon) v súlade s  ustanovením § 36 a § 61 stavebného zákona oznamuje 

začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a 

súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na  

 

21.09.2017 o 1000 hod. (štvrtok) 

na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou. 

 
Účastníci konania a ich zástupcovia, zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si 

z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov na Obecnom úrade Zborov nad Bystricou v rámci 

úradných dní a počas úradných hodín od 700 hod. do 1400 hod., najneskoršie však                       

pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu na 

vydanie stavebného povolenia uplatniť najneskôr pri ústnom konaní. Na neskoršie podané 

námietky a pripomienky stavaný úrad nebude prihliadať. 

 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 

pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje                

na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej 

uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, 

neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa                  

za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

  

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 

a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 

uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí 

jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom toho účastníka 

konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
 
 

Doručuje sa účastníkom konania: 

1. Zdenko Horák, Zborov nad Bystricou 628, 023 03 Zborov nad Bystricou 

2. Margita Horáková, Zborov nad Bystricou 628, 023 03 Zborov nad Bystricou 

3. Jaroslav Horák, Zborov nad Bystricou 628, 023 03 Zborov nad Bystricou 

4. Božena Lehocká, 1. mája 1433, 023 02 Krásno nad Kysucou  
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5. Tomáš Kocifaj, Zborov nad Bystricou 60, 023 03 Zborov nad Bystricou  

6. Štefánia Michalcová, Zborov nad Bystricou 468, 023 03 Zborov nad Bystricou 

7. Jozef Michalec, Zborov nad Bystricou 155, 023 03 Zborov nad Bystricou 

8. Monika Podoláková, Zborov nad Bystricou 282, 023 03 Zborov nad Bystricou 

9. Eduard Michalec, Oravská Polhora, č. 95, 029 47 Oravská Polhora  

10. Elena Babuliaková, Zborov nad Bystricou 468, 023 03 Zborov nad Bystricou  

11. Ing. Pavol Kozák, Raková 1260, 023 51 Raková  

12. Ing. Vladimír Gašpierik, HEAD Studio, s.r.o., J.M.Hurbana 4, 010 01 Žilina 

 

Dotknuté orgány: 

1. SSE – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

2. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

3. Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou 

4. Slovak Telekom, a. s. RTC Žilina, Poštová 1 

5. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

6. Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 

 

 

 

 
Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje v súlade                                                                                    

s ustanovením § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou,                                                     

vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Zborove nad Bystricou. 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým,                                                                              

posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................            ZVESENÉ DŇA: ..........................................  

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 PaedDr. Juraj Hlavatý                                                                                                                                                                       

                                                 starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje : JUDr. Valková 


