OBEC ISTEBNÉ
Istebné 142, 027 53 Istebné
Číslo: 269/2021/842-ozn.

Istebné 26.04.2022

Vyvesené dňa:
(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)
Zvesené dňa:

Oznámenie o podaní odvolania
a stanovenie lehoty na vyjadrenie k dôvodom odvolania.
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151 so sídlom Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneného zástupcu: PETROSTAV SK s.r.o. IČO
46 278 605 so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín podal dňa 15.11.2021 žiadosť
o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „11723 – Istebné – začiatok obce –
Rozšírenie NNK“ v k.ú. Istebné.
Stavebný úrad vydal dňa 17.03.2022 rozhodnutie č. 269/2021/842, ktorým stavbu umiestnil.
Voči rozhodnutiu podali dňa 20.04.2022 v zákonom stanovenej lehote spoločné odvolanie
účastníci konania Ing. Zuzana Šudová a Roman Šuda.
Znenie odvolania vrátane príloh odvolania je súčasťou oznámenia (príloha č. 1 –
odvolanie, príloha č. 2 – prílohy k odvolaniu).
Obec Istebné ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych
predpisov (stavebný zákon) týmto v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje účastníkov konania, že voči rozhodnutiu Obce
Istebné bolo podané odvolanie a súčasne stanovuje lehotu na podanie vyjadrenia voči
skutočnostiam, uvedeným v odvolaní
do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia
(za deň doručenia oznámenia sa považuje posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky.).
Originál odvolania spolu s prílohami sa nachádza v spisovom materiáli, účastníci konania
môžu do spisu nahliadať počas lehoty, stanovenej na podanie námietok a pripomienok. Čas
nahliadania do spisu odporúčame vopred odsúhlasiť s vybavujúcim referentom.
Po uplynutí lehoty bude spisový materiál odstúpený na Okresný úrad v Žiline, odbor
výstavby a bytovej politiky.
Bc. Lýdia F a č k o v á
starostka obce
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26
ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Obce Istebné a na webovom sídle obce.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Doručuje sa:

1. Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151 so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina zastúpený spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o. IČO 46 278 605 so sídlom Štefanov
nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
2. Účastníci konania – verejnou vyhláškou
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
00634883
4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31 755194_181
5. Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín IČO: 00151866_10168
odbor starostlivosti o životné prostredie- všetky zložky,
odbor krízového riadenia,
6. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
8. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739
9. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35 763 469
10. Obec Istebné, 027 53 Istebné 142

