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OBEC ISTEBNÉ 
Istebné 142, 027 53 Istebné 

Číslo: 269/2021/842-ozn. Istebné, 13.01.2022 
 
 
Vyvesené dňa: 
(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní) 
 
Zvesené dňa: 

 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. (1) a (4)  

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších právnych predpisov 

 

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“ 
 

miesto stavby: 

 

Istebné 

na pozemkoch parc.č. KN-E 1/181 a 1/182  

katastrálne územie: Istebné 

projektant: Ing. Vladimír Kročan, autorizovaný stavebný inžinier č. reg. 1810*Z*2-3 

 

Podaním návrhu bolo začaté územné konanie. 

Obec Istebné ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1   zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba “stavebný 

zákon“) týmto v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie územného 

konania a súčasne nariaďuje konanie ústneho pojednávania na deň 

 

17. februára 2022 o 13:30 hod   

 

so stretnutím v priestore Spoločného stavebného úradu – vo výškovej budove na Námestí slobody 1 

v Dolnom Kubíne, na 8. poschodí. 

 

Základné údaje, charakterizujúce stavbu: 

Popis riešenia na stavebných objektoch: 

S0-01 - NN káblové vedenie - 200m 

Napäťová sústava: 3+PEN 400/230V, 50Hz / TN-C Trasa: Výkres č.2 Vplyvy prostredia: pozri protokol 

Vedenie: (N)AYY-J 3x240+120mm2 

Na exist. p.b. Jb-A sa namontuje nová skriňa VRIS 1 + KPP (vrátane lxrúra s „čiapkou“ +3xdržiak rúr). 

Ako prepoj medzi exist. vedením AlFeó 3x70+50mm2 a novou skriňou VR1S1 sa použije kábel 

(N)AYY-J 3xl20+70mm2. Na vedenie AlFe sa namontujú zvodiče prepätia 3xBOP-R 0,44/10. Nová 

skriňa VRIS 1 a zvodiče prepätia sa pripoja na uzemnenie FeZn 30x4mm uložené v káblovej ryhe. 

Súčasťou nového uzemnenia je zvodový vodič, uzemňovacia svorka SR 03E s mosadznou maticou a 

ochranný uholník. Z novej skrine VRIS 1 sa vyvedie nové káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120mm2 

(pri prechode z VRIS 1 do zeme chránený oceľ. rúrou D=89mm), ktoré bude vedené pozdĺž miestnej 

cesty v zelenom páse smerom k uličke (smer nová IBV), kde prekrižuje cestu (riadeným pretlakom) v 

smere do „uličky“ k novej IBV a bude pokračovať krajom miestnej cesty, v čase tvorby tejto PD poľnej 

(trávnatej), čiastočne betónovej. Bude napájať skriňu 1 - PRIS 6.1 DIN0 F533 1 / 5 P2 IP2X a ukončí 
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sa v skrini 2 - PRIS 6.1 DIN0 F533 1 / 5 P2 IP2X. 

Pri montáži novej VRIS 1 je potrebná úprava existujúcich domových prípojok podľa výkresu 2, 

2A, podľa schémy zapojenia a súpisu domových prípojok. 

Nové vedenie bude vedené podľa výkresu č.2, resp. 2A. Schéma zapojenia je na výkrese č.3. 

Nové skrine PRIS, VRIS a zvodiče prepätia budú uzemnené zemným pásikom FeZn 30x4mm uloženým 

v káblovej ryhe. 

Detail križovania miestnej cesty riadeným pretlakom je na výkrese č.5. 

Do káblovej ryhy včelej dĺžke sa uloží aj optická chránička HDPE OD50 - 190m. Pre uzatvorenie 

chráničky na oboch koncoch je potrebná 2x zaslepovacia koncovka a na spájanie sa použije 3xspojka 

pre HDPE OD50. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky v stanovenej lehote, inak nebude na ne 

prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý  z dotknutých 

orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti  dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu 

pred jej  uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí  prihliadnuť. Ak dotknutý 

orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

V odvolacom konaní nebude prihliadané na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto 

prvostupňovom konaní v určenej lehote, ak uplatnené môžu byť (poučenie podľa § 42 ods. 4 stavebného 

zákona).  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať,  predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho  

účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. Pri účasti na ústnom pojednávaní, prípadne pri 

nahliadaní do spisu je potrebné právo účastníka konania podložiť listinnými dôkazmi (napr. 

doklad o vlastníctve pozemkov a stavieb a pod.). 

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás 

upovedomujeme o tom, že Váš návrh nebude vybavený  do  30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti 

si vyžaduje zvolanie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním za účasti účastníkov 

konania a dotknutých orgánov. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v administratívnej budove na Námestí slobody č. 1 

v Dolnom Kubíne (budova úradu práce, 8. poschodie). Čas nahliadania do spisu odporúčame 

vopred konzultovať s vybavujúcim referentom. 

 

 

Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia: 

Podľa § 142h písm. b) stavebného zákona: Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu 

alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad môže predĺžiť 

lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho 

orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie 

rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania. 

Keďže predmetné konanie nie je možné považovať za jednoduchú vec, o ktorej možno 

rozhodnúť bezodkladne a v predmetnej veci je potrebné vykonať úkony, pri ktorých zamestnanec 

stavebného úradu a účastníci konania sú vystavení vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu 

a v súčasnosti aj dobrovoľnej, resp. povinnej karanténe, stavebný úrad podľa § 142h písm. b) 

stavebného zákona p r e d l ž u j e  lehotu na vydanie rozhodnutia na 150 dní, a to s ohľadom na 

skutočnosť, že vo veci z uvedených objektívnych dôvodov nie je možné rozhodnúť ani v zákonnej lehote 

podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku.  

 

  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. 71/1968 o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 42 ods. 2  stavebného 

zákona na úradnej tabuli Obce Istebné po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky sa 

považuje za deň doručenia písomnosti.  
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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 

 


