
OKRESNÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Číslo: OU-DK-OCDPK-2021/006218-003 Dolný Kubín, 08. 09. 2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov

Oznámenie
o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadateľ - stavebník, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, podal 
dňa 31. 08. 2021 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu 
„Rekonštrukcia cesty 11/583 - zosuvy“ stavebný objekt „Sanácia zosuvu v km 32,415 - 
32,925“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch : 
existujúca pozemná komunikácia 11/583 - líniová stavba a na pozemkoch pare, 
č. KN-C 4272, 1748 a 1062, na obdobie do 01/2023, z dôvodu zdĺhavého procesu verejného 
obstarávania na zhotoviteľa stavby, ktoré bolo ukončené 24. 08. 2021.

Na stavbu vydal stavebné povolenie Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín dňa 09. 05. 2018 stavebné 
povolenie č. OU-DK-OCDPK-2018/000567/15, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14. 06. 2018.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií už 
v roku 2019 obdržal 04. 11. 2019 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 
pre stavbu „Rekonštrukcia cesty 11/583 - zosuvy“ stavebný objekt „Sanácia zosuvu v km 
32,415 - 32,925“, na obdobie do 8/2021 nakoľko v tej dobe stále prebiehala súťaž 
na zhotoviteľa. Tejto žiadosti podanej stavebníkom bolo vyhovené rozhodnutím o predĺžení 
platnosti stavebného povolenia č. OU-DK-OCDPK-2019/008651 (nové číslo: OU-DK-OCDPK- 
2020/001497/4) zo dňa 03.. 01.2020.

Projektovú dokumentáciu povoľovanej stavby vyhotovil DAQE Slovakia s. r. o., 
Univerzitná 25, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Lukáš Rolko, č. opr. 5438*A2. Súhlas 
podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. vydala obec Zázrivá pod č. 887/2017 zo dňa 
21.12.2017.

Predĺženie platnosti stavebného povolenia sa navrhuje do 31. 01. 2023.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺženie platnosti stavebného povolenia

OKRESNÝ
ÚRAD
DOLNÝ KUBÍN

Telefón
+421/43 31 00 411

E-mail
otilia.semjanova@minv.sk

Internet
wv.-wminv.sk

IČO
00151866

Strana 1 z 3

mailto:otilia.semjanova@minv.sk


Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne 
a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný 
úrad pre cesty II. a III. triedy podľa ustanovení § 3a a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) 
v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 Zb.) a vyhlášky MŽP 
SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb., v súlade 
s §§ 69, 70 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“), oznamuje začatie konania o predĺženie 
platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a účastníkom konania.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako 
špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s §§ 61, 69 
a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, o z n a m u j e začatie konania o predĺženie platnosti stavebného 
povolenia dotknutým orgánom a známym účastníkom stavebného konania.

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný 
podklad pre posúdenie predĺženia platnosti stavebného povolenia a stavebnému úradu sú dobre 
známe pomery staveniska upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 dní odo 
dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia 
svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa 
neprihliadne.

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší čas predĺži stavebný 
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia 
podľa § 61, ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných 
záujmov súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne, 
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, (Klientské centrum, číslo dverí 2). Účastníci konania 
podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, majú 
možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť 
jeho doplnenie na Okresnom úrade Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať

Ing. Miloš Murína 
vedúci odboru
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Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Okresného úradu Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín a zároveň 
bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, www.minv.sk v časti Úradná tabuľa. Oznámenie sa súčasne zverejní 
na úradnej tabuli Obce Zázrivá.

Doručí sa:
Účastníkom konania

1. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
2. Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá - s požiadavkou na vyvesenie verejnej vyhlášky
3. DAQE Slovakia s. r. o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
4. Známym a neznámym právnickým osobám a íýzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 
oznámením priamo dotknuté.

5. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24-27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na vedomie
1. Správa ciest ŽSK, Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín
2. OR PZ ODI v Dolnom Kubíne, Pelhrimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
3. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ochrany prírody, 

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
4. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy, 

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
5. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán odpadového hospodárstva, 

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
7. Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SSE Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Orange Slovensko a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava
10. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra, 013 03 Varín
11. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
12. Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Lesy SR, š. p., OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
14. 02 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
15. Spis

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

Odtlačok pečiatky a podpis pprávnenej Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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