
OBEC   N E S L U Š A 
Č.k.: 689/2021-02                                                                v Kysuckom Novom Meste Dňa  18.02.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

S T A V E B N É     P O V O L E N I E

Navrhovateľ      Dušan Suriak

Adresa     Clementisova 1358/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto

ďalej len „stavebník“ požiadal  dňa  10.06.2021 o vydanie stavebného povolenia

na stavbu
          
   „Novostavba Chaty“

     Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní  a stavebnom  poriadku  /stavebný  zákon/   preskúmala  žiadosť  stavebníka,  a v spojenom 
územnom a stavebnom konaní, podľa §32 až §40, § 54 až § 67 stavebného zákona  a rozhodla takto, 
stavba : 

„Novostavba Chaty“

v katastrálnom území  Nesluša

na pozemkoch parc. č. KN C  3800/1  

sa podľa § 66 odst. 1 stavebného zákona

P O V O Ľ U J E 



PRE USKUTOČNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY:
1. Navrhovaná stavba „Novostavba Chaty“  (ďalej len ,,stavba“) je situovaná na parcele KN-C 3800/1 v  k.ú. 

Nesluša v obci Nesluša. Parcela 3800/1 je zapísaná na liste vlastníctva č. 1064, druh pozemku: Zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 149 m2 .

2. Stavba bude uskutočnená  podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. 
Prípadné  zmeny nesmú byť vykonávané  bez predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu.

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení 
a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Počas výstavby budú dodržiavané  všeobecné technické požiadavky  na uskutočňovanie  stavieb v zmysle § 
48 stavebného zákona a príslušné technické normy, zvlášť:  bezpečnostné, hygienické, protipožiarne.

5. Stavebník je povinný  písomne oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.

6. Stavbu bude uskutočňovať  právnická alebo fyzická osoba oprávnená na uskutočňovanie stavebných prác 
podľa osobitných predpisov na základe  výberového konania.  Stavebník oznámi osobu  uskutočňovateľa 
stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení  výberového konania.

7. Stavba  bude  uskutočňovaná  dodávateľsky.  Odborný  dozor  nad  jej  uskutočňovaním  bude  vykonávať 
stavbyvedúci dodávateľa.

8. Stavba bude dokončená  najneskôr do: 5 rokov.

9. Pri  stavebnej činnosti  zabrániť znečisťovaniu priľahlých komunikácii stavebnými mechanizmami, v prípade 
ich znečistenia  zabezpečiť ich  okamžité čistenie. 

10. Pri  realizácii  stavby  nespôsobiť  škody na  susedných  pozemkoch a nehnuteľnostiach.  Zodpovednosť za 
škodu reguluje  šiesta časť, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

11. Neprekročiť prípustné hodnoty určené vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách  na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí. 

12. Na uskutočnenie  stavby použiť  iba  vhodné  stavebné výrobky,  ktoré  sú vhodné na použitie  v stavbe na 
zamýšľaný účel, /podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch/.

13. Podmienky  na  zabezpečenie   súladu  urbanistického  a architektonického  riešenia  stavby  s okolím 
a ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia §39a odst.2 písm. b) stavebného zákona: 

a) Stručný opis stavby:
Objekt  je  jednopodlažný  zrubovej  konštrukcie  zo  smrekových  profilov  s  povalovým priestorom,  s pôdorysným 
tvarom obdĺžnika so stranami 4,750 m x 3,750 m  zastrešený sedlovou strechou so sklonom 25° a maximálna výška  
stavby je navrhovaná +3,687 m od ±0,000 m, pričom ±0,000 m je totožná s úrovňou podlahy prízemia objektu.  
Výrazové prostriedky architektúry objektu jednoznačne vypovedajú o jej funkcii,  konštrukčnom systéme a dobe  
vzniku.
Objekt obsahuje jedno nadzemné podlažie a povalový priestor. Hlavný vstup do objektu sa nachádza na J-V strane.  
Chatu tvorí jeden multifunkčný priestor. Objekt bude využívaný len sezónne na rekreačné účely. Bude napojený na  
prípojku elektro. Na ostatné siete napojenie nebude. 
Úžitková plocha 16,74 m2    Zastavaná plocha objektu 19,55 m2
Prístup: z parcely 5166/1 , - platnom  územnom pláne zaradená ako cesty do osád.
Likvidácia dažďových vôd – dažďové vody zo strechy RD budú likvidované na pozemku stavebníka
Napojenie na inžinierske siete
 Vodovodná prípojka – bez napojenia 
 Elektrická prípojka   bude napojená elektrickou NN zemnou prípojkou do SPP 2 na existujúcom podpernom bode  

SSD na parcele 5166/1 (pri parcele 3823)
 Odkanalizovanie   nebude vybudované
 Vykurovanie  : bez vykurovania

Odstupové vzdialenosti objektu 
- Od pozemku KN-C  5166/1 – 7,550 m
- Od pozemku KN-C  3801/1 – 2,00 m
- Od pozemku KN-C  3777 – 5,727 m
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- Od pozemku KN-C  3799 -  min 1 m

b) Vyprodukovaný odpad  sú stavebníci povinní  odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo 
zneškodniť  na  povolenej  skládke  alebo  vo  vhodnom  zariadení  v  zmysle  zákona  č.  79/2015  Z.z.  o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákon. Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe likvidácie 
odpadu podľa množstva a druhov odpadov uvedených v projektovej dokumentácii.

c) V  prípade  užívania  pozemnej  komunikácie  (zásah  do   telesa  cesty-  rozkop,  pretlak..)  iným  než 
zvyčajným spôsobom alebo na iné účely,  než na ktoré  je  určená,  je  žiadateľ  povinný pred začatím 
stavebných prác požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných 
komunikácii v zmysle § 8  cestného zákona.

d) Pri realizácii stavby  dodržať podmienky  uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov:

Vyjadrenie SSD a.s. k     bodu a     podmienkam napojenia zo dňa 15.03.2021 pod číslom 202103-NP-0223-1  
 V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD odkiaľ je možné Váš objekt  

pripojiť  na  elektrickú  energiu.  Zakreslenú  orientačnú  trasu  elektrických  vedení  v  tejto  lokalite  Vám prikladáme na 
situačnom výkrese  ako  prílohu tohto vyjadrenia.  Presnú trasu  podzemných  káblových vedení  je  potrebné  vytýčiť  v 
zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

Bod  pripojenia  k  distribučnej  sústave  SSD:  Odovzdávacie  miesto  a bod napojenia  v poistnej  skrinke  SPP 2,  ktorá  bude 
umiestnená na podpernom bode pri parcele 3823 pri dome č. 665
Špecifikácia elektrického prívodu:
Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom min. AYKY-J4Bx16mm2 
max.  AYKY-J4Bx35mm2  mechanicky  chráneným  v  ochrannej  rúrke  a  ukončený  na  hlavnom  ističi  v  elektromerovom 
rozvádzači, pred meraním spotreby elektriny (plombovateľná časť).
Meranie:
Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na 
hranici  pozemku  (napr.  v  oplotení)  –  hranici  pozemku  C  3800.  Upozorňujeme,  že  vzdialenosť  rozvádzača  RE od  bodu 
pripojenia môže byť max. 30 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu 
alebo min. 1 m od poistkovej istiacej skrine. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.
Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania:  bez. el. kúrenia

Vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia:
Toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k 
vyhotoveniu  stavby  a  k  pripojeniu  odberných  miest  do  distribučnej  sústavy  SSD",  ktoré  sú  zverejnené  na  stránkach 
www.ssd.sk v sekcii  „Dokumenty“.  SSD nezodpovedá,  ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii 
elektrického prívodu.
Všeobecné podmienky:
- Upozorňujeme,  že  akákoľvek  zmena  bodu  pripojenia  a  prípadné  okolnosti  brániace  k  vypracovaniu  projektovej 
dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné 
riešiť žiadosťou o túto zmenu.
- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú 
trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na 
internetovej stránke  www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v 
danej lokalite.
- Od  energetických  zariadení  žiadame  dodržať  ochranné  pásmo  v  zmysle  zákona  251/2012  Z.z.,  a  bezpečné 
vzdialenosti  podľa  príslušných  noriem  STN.  Pri  NN  vzdušných  vedeniach  požadujeme  dodržať  manipulačný  technický 
priestor  1  meter  od  krajného  vodiča  NN  vzdušného  vedenia  na  každú  stranu.  Pri  realizácii  výkopových  prác,  žiadame 
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj  
podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na 
každú stranu.  V opačnom prípade pri  opravách  a rekonštrukciách  našich zariadení  nezodpovedáme za  poškodenie Vášho 
zariadenia
- Vyhotovenie  odberného  elektrického  zariadenia  odberateľa  pre  pripojenie  do  distribučnej  sústavy  SSD žiadame 
realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.
- Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE 
vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so “Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných 
miest do distribučnej sústavy SSD“, ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.
- Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných 
elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom 
RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači  RE dochádza k rozdeleniu napájacej  sústavy z TN-C na 
sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na  
našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“
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- Práce  na  elektrickom  prívode  a  jeho  montáž,  ako  aj  ostatné  práce  na  vyhradenom  elektrickom  zariadení  môže  
realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ.  
Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol 
dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.
- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného 
meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude 
záver,
že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k 
distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke 
a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízna správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový 
rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového 
rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch  
(napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového 
domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce  
inštalačné rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a  
majetku osôb.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o     životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 04.05.2021 pod   
č.k. OU-KM-OSZP-2021/000614-002
Okresný  úrad  Kysucké  Nové  Mesto,   odbor  starostlivosti  o životné  prostredie  z hľadiska  štátnej  správy  ochrany  prírody 
a krajiny  konštatuje,  že  vydaním územného  rozhodnutia  a stavebného  povolenia    na  stavbu:  „Novostavba  chaty“  v k.ú. 
Nesluša, parc. č. KN-C3800 pre investora, v extraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu a území 
národného významu, mimo prvkov RÚSES-u  nebudú dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny za splnenia  nasledovných 
podmienok :

1. Strešná  krytina  objektu  bude  tvorená  z nelesklého  materiálu,  aby  nedošlo  k oslňovaniu  vtáctva.  Taktiež  na 
strešnej krytine  nebudú umiestňované žiadne prvky spôsobujúce oslňovanie.

2. Pri výstavbe objektov a ich užívaní vlastník zabezpečí, aby do územia  neboli zavlečené invázne druhy rastlín. 
V prípade ich  zavlečenia je vlastník pozemku  povinný ich ekologicky  odstrániť.

3. Pri výsadbe rastlín na pozemku budú využité rastliny miestneho charakteru.
4. Výkopy budú zabezpečené proti  uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce,  obojživelníky, plazy  a pod.) 

v nich. V prípade  nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj  za asistencie 
Správy CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený 
na Správu CHKO Kysuce (tel.č. 041 /433 5606)  a na tunajší úrad.

5. V prípade nevyhnutného a opodstatneného  výrubu drevín  je potrebné podať žiadosť na   Obec Povina ktorá je 
príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub  drevín v zmysle  §47 a §48 zákona č. 
543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

e) Stavba bude  opatrená dažďovými  žľabmi  a zvodmi.  Dažďová voda  bude   likvidovaná  na pozemku 
stavebníka vhodným spôsobom vo vsakovacej jame. 

f) Strecha stavby so sklonom strešných rovín strmším ako 25o  musí byť opatrená účinnými zachytávačmi 
zosúvajúceho sa snehu.  

g) Námietky a pripomienky účastníkov konania a rozhodnutie o nich: Neboli uplatnené

Stavebný úrad uplatnenú námietku berie na vedomie. V odôvodnení rozhodnutia sa ňou nezaoberal 
nakoľko sa namietateľovi vyhovelo v plnom rozsahu.

h) Stavba  môže  byť  užívaná  až  po  kolaudácii.  Stavebník  podá  včas  návrh  na  vydanie   kolaudačného 
rozhodnutia  podľa  §79  stavebného  zákona.  Užívanie   stavby   bez  kolaudačného   rozhodnutia  je 
v rozpore so stavebným zákonom. 

i) Ukončenie stavby stavebník  oznámi do 15 dní stavebnému úradu a predloží   prehlásenie stavebného 
dozoru, že stavby bola zrealizovaná podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí a podľa schválenej 
projektovej dokumentácie stavby.

j) Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne  právoplatnosť v zmysle  § 52 ods.1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní .

k) V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona  stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou  nezačalo  
do  2 rokov  odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch 
neurčil inak.
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h.)  Toto rozhodnutie  je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre  právnych  
      nástupcov  účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :
Stavebník: Dušan Suriak, Clementisova 1358/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto  podal dňa 10.06.2021 na stavebnom 
úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Novostavba Chaty“ na pozemku 
KN-C 3800  v katastrálnom území Nesluša, obec Nesluša , Okres Kysucké Nové Mesto. Dňom podania žiadosti 
bolo začaté konanie. 

Nakoľko  stavba  spĺňa  podmienky  ustanovenia  §  39a  ods.  4  stavebného  zákona,  stavebný  úrad  spojil  
územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. 
Stavebný úrad oznámil v súlade s ust.§ 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona začatie spojeného územného 
a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania verejnou vyhláškou (pri stavbách s 
veľkým počtom účastníkov konania)  v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších noviel a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“)  listom zo dňa 13.07.2021 pod č.k. 689/2021-01. 

Predložená  žiadosť  s dokladmi  a dokumentáciou   poskytovala  dostatočný  podklad  pre  posúdenie 
navrhovanej stavby. Stavebný úrad upustil v zmysle ust.§ 61 ods.2 stavebného zákona  od  miestneho zisťovania 
a ústneho pojednávania  a zároveň  stanovil účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní 
v ktorej mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe. Účastníci konania boli upozornení, že 
na neskôr vznesené pripomienky a námietky nebude prihliadnuté. V priebehu konania stavebník, z dôvodu zápisu 
zámenných zmlúv, vrátane susednej parcely 3800, na základe geometrického plánu do katastra nehnuteľnosti došlo  
k zmene čísla parcely, a to: z KN-C 3800 na KN-C 3800/1 (parcely sú identické a zapísané na totožnom liste  
vlastníctva). V uskutočnenom konaní  neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania.  

Návrh  bol  preskúmaný  v súlade  s ust.  §37  stavebného  zákona,  umiestnenie  stavby  je  v  súlade  so 
schváleným a  platným územným plánom Nesluša,  ktorý  bol  schválený  uznesením Obecného zastupiteľstva  v 
Nesluši č. M 11-2/2016 dňa 29.5.2016 a ktorého záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením 
obce  Nesluša  (ďalej  len  VZN)  číslo  1/2016 zo  dňa  29.5.2016.  Parcela  KN-C 3800/1  je  zahrnutá  v  územno-
plánovacej  dokumentácii  na  stavebné  účely  -  označená  urbanistickým  regulatívom  R2-  plochy  rekreačných 
objektov  - plochy rekreácie - malé súkromné chaty, - plochy rekreácie - chalupárska rekreácia v osadách, chaty v  
súlade s  prípustnou funkciou: prevažne jednotraktové drevené a murované rodinné domy a hospodárske objekty, 
rekreačné  chalupy v  osadách,  údržba  a  rekonštrukcia  existujúcich  objektov  (vrátane  chát),  ojedinele  výstavba 
nových  objektov  v  rámci  navrhovaných  zastavaných  území  osád.  Obec  Nesluša  sa  dňa  27.04.2021  pod.  č. 
2021/29/15/432-2 vyjadrila, že na parcele stavebníka bola v minulosti postavená budova so súpisným číslom 664. 

V konaní  boli  zabezpečené  stanoviská  dotknutých  orgánov  na  základe  ktorých  bolo  posúdené,  že 
navrhovaným umiestnením stavby, uskutočnením a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené 
stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom 
chránené záujmy účastníkov konania. Požiadavky a podmienky  vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli 
zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.
             Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v ust. § 43 d) stavebného zákona.  Stavebník uhradil 
správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel pred 
vydaním tohto rozhodnutia. 
             V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Na 
základe hore uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e  :
Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať účastníci konania  odvolanie v lehote  do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 
Obec Nesluša / adresa: Obecný úrad Nesluša ,023 41 Nesluša č.s. 978/. O odvolaní rozhodne Okresný  úrad Žilina , 
Odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie  je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku.

 
Ing. Zuzana J a n c o v á

                                                                                  starostka obce
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Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania - verejnou vyhláškou. Rozhodnutie musí byť vyvesené v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
Nesluša. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :   ...........................................     Zvesené dňa: ....................................................

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu 
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Na vedomie
3. Dušan Suriak, Clementisova 1358/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
4. Bulková Anastazia r. Kavčáková, 9.mája 1176/17, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, PSČ 024 01, SR
5. Klimek Karol r. Klimek, Mgr., 023 52, Olešná, č. 198, 
6. SPF, Búdkova 36, 817 15 BRATISLAVA 36 
7. Pavol Papučík, 023 31 Rudina 199  (projektant)

Dotknutým orgánom na vedomie: 
8. Stredoslovenská distribučná  a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

9. Co: Spis. 10 obec Príloha : situácia umiestnenia stavby 

Príloha : Príloha pre stavebníka po právoplatnosti: Overená projektová dokumentácia stavby

Vybavuje: Čierňava, č.t. 041/433 9351
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