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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

VEC : Oznámenie o začatí stavebného konania 

 

Navrhovateľ: Rudolf Burdej, bytom 023 41 Nesluša 202 a Andrea Burdejová, bytom Matice 

Slovenskej 988/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto podal na tunajšom stavebnom  úrade dňa 15.06.2021 

návrh na vydanie stavebného povolenia: „Novostavba rodinného domu, elektrická a vodovodná 

prípojka a oplotenie“ na pozemku KN-C 1359/1 v katastrálnom území Nesluša.  

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 10.05.2021 pod č.k. 

44/2021-04. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie   
      
       Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  ( ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade s 

§ 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 

vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní  starostkou obce podľa 

§13 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 písm. a) 

ods. 1 zákona č 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 

(ďalej len „stavebný úrad") oznamuje v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného 

konania všetkým známym  účastníkom konania  a dedičom po nebohej Alene Škoríkovej, ktorí nie sú 

stavebnému úradu známi – verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších noviel a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) a dotknutým orgánom štátnej 

správy. 

          Vzhľadom k tomu, že  podaná žiadosť s dokladmi  a dokumentáciou  poskytujú dostatočný podklad 

pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle ust.§ 61 ods.2 stavebného zákona  od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania .  

           Účastníci konania môžu do podkladov  nahliadnuť a svoje námietky a pripomienky  uplatniť 

najneskôr do 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 
 

Upozornenie: 

Na pripomienky a námietky , ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa  v súlade s ust. 

§ 61 ods. 1 stavebného zákona neprihliada. 

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

pripomienky účastníci stavebného 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 v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa ust. § 61 ods. 5 stavebného zákona 

predpokladá sa, že so stavbou súhlasia. 

 V stanovenej lehote si zároveň  môžete  uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej 

stavbe. V prípade, že v stanovenej lehote nebudú vznesené námietky alebo pripomienky k navrhovanej 

stavbe,stavebný úrad bude mať za to, že s navrhovanou stavbou súhlasíte bez pripomienok. 

Upozorňujeme, že na neskoršie vznesené námietky a pripomienky sa neprihliadne.  
 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade - Spoločný obecný úrad 

Rudina, pracovisko v Kysuckom Novom Meste /so sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové  

 



 


