
OBEC   N E S L U Š A 

č.k. 908/2022-01                                                                                                                 Dňa 08.03.2023 
Vybavuje : Čierňava 

Č.t. : 041 /4339351 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO  KONANIA a NARIADENIE  

 
 Na tunajšom stavebnom úrade  navrhovateľ :  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina, IČO 36 442 151, prostredníctvom splnomocneného zástupcu ENData s.r.o., Miestneho priemyslu 

1085, 029 01 Námestovo, na tunajšom  stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre líniovú 

stavbu:: „13408 Nesluša - Dolný koniec - Rekonštrukcia VNP, TS 1426/ts/neslusa_d.koniec a NN siete” , ktorá 

obsahuje tieto stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia VN prípojok, SO 02 Rekonštrukcia trafostanice 

1426/ts/neslusa_d.koniec, SO 03 montáž NN káblového rozvodu na parcelách: líniová stavba - parcelné čísla sa 

neuvázajú v katastrálnom území Nesluša. Pre stavbu bolo vydané stavebné povolenie dňa 20.11.2020 pod č. 

1163/2020-02. 

                                      

 Obec Nesluša, ako príslušný   stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len „stavebný zákon“/, v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje 

v súlade s ust. § 80 stavebného zákona; začatie kolaudačného konania a zároveň  nariaďuje  k predloženému návrhu 

ústne  pojednávanie  na deň 

11.04.2023 (utorok) o 09,15 hod, 

so stretnutím pozvaných pred budovou Obecného úradu v Nesluši, 023 41 Nesluša 978 
 

           Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade  ( Obec Rudina, spoločný obecný 
úrad, pracovisko v Kysuckom Novom Meste ulica  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto- budova Hasičskej 

stanice Kysucké Nové Mesto, I. poschodie č. dverí 324) predovšetkým  v stránkové dni -  pondelok, streda a pri ústnom 
konaní.  
Upozornenie: 

Stavebný úrad  upozorňuje  účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská  je možné  uplatniť  najneskoršie pri 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať,  musí jeho zástupca predložiť písomné splnomocnenie. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Zuzana Jancová 
                                                                                        starostka obce 

 
Oznámenie sa doručí : 

1. Účastníkom konania - verejnou vyhláškou podľa § 80 ods. 1 druhá veta stavebného zákona. Oznámenie musí byť 
vyvesené v súlade s ust. § 18 ods. 3 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: 
 

Dotknutým orgánom: 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4,  Čadca 

5. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
6. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

7. Obec Nesluša, 023 41 Nesluša 978 

8. Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

9. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1961, 010 57 Žilina 
 

10. Co.: spis 

 

 


