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

Spisové číslo  0166/2023              v Námestove 26.01.2023 

Dotknutým orgánom štátnej správy 

a účastníkom konania formou 

verejnej vyhlášky 

VEC Oznámenie o začatí kolaudačného konania podľa § 80 stavebného zákona 

v platnom znení, a pozvanie k ústnemu konaniu. 

Stavebník 

Mesto Námestovo, v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom, IČO 00 314 676 

(ďalej len navrhovateľ), podal dňa 18.01.2023 na Mesto Námestovo ako príslušný stavebný 

úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SO 02 –Ulica Lúčna – etapa B“. 

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Stavbu povolilo Mesto Námestovo 

rozhodnutím číslo 0765/2016 zo dňa 28.09.2016 a 0019/2018 zo dňa 14.03.2018 (SO 06 – 

spevnené plochy) na pozemku parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti registra (C) 

1952/65, 1952/66, 1952/67, 1952/68, 1952/69, 1952/70 v katastrálnom území Námestovo. 

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom, ako príslušný stavebný 

úrad podľa § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení 

s čl. II. § 3a) ods. 4 zákona číslo 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 27 

ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 

stavebného zákon v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie 

kolaudačného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania formou 

verejnej vyhlášky, a súčasne nariaďuje na prejednanie návrhu ústne pojednávanie a šetrenie na 

mieste na deň: 

8. marca 2022 (streda) o 0930 hodine. 
so stretnutím účastníkov na mieste stavby. 

Popis stavby – ide o prístupovú cestu k spevneným plochám – parkoviskám slúžiacim pre 

bytové domy Záhradky I a Záhradky II. 

Do podkladov pre rozhodnutie môžu účastníci konania a dotknuté orgány, ktorým tunajší úrad 

oznamuje začatie kolaudačného konania nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom 

úrade v Námestove na oddelení výstavby, II. poschodie, dvere 51 počas úradných hodín 

(pondelok až štvrtok 800–1030, 1130–1500, piatok 1130–1330) a pri ústnom pojednávaní. 
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Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri 

ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej 

správy a príslušná obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 80 ods. 2 

stavebného zákona má sa za to, že s kolaudáciou súhlasia. 

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

moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Kadera 
primátor mesta 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Mesto Námestovo, zastúpené primátorom 

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. REALITY PARTNER, s.r.o., Vojtaššákova 1041, 029 01 Námestovo 

4. SVP Piešťany 

5. SPP-D Bratislava 

6. DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina – projektant 

7. MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava – Ružinov – dodávateľ 

8. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP 

9. SSD Žilina 

10. DSiData Námestovo 

11. OVS Dolný Kubín 

12. OR HaZZ Námestovo 

13. RÚVZ Dolný Kubín 

14. Inšpektorát práce Žilina 

ku spisu 

 

 

Toto oznámenie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doručuje v zmysle § 80 

stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie konania účastníkom 

konania. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní aj na úradnej tabuli Mesta Námestova 

v zmysle § 80 ods. 1) stavebného zákona. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto 

Námestovo oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu. 

 

Vyvesené dňa:         Sňaté dňa 
 

 

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

 


