Obec Makov
Makov č. 60, 023 56 Makov
č.j. S 286/R2472/2021

v Makove, dňa 23.11.20221

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania
a nariadenie ústneho pojednávania
Žiadateľ: Obec Vysoká nad Kysucou, IČO: 00314 340, so sídlom Ústredie 215,
023 55 Vysoká nad Kysucou, v zastúpení Mgr. Antonom Varechom, starostom obce
podal dňa 22.11.2018 na tunajší stavebný úrad žiadosť n vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby: „Chodníky pre peších od kostola po odbočenie
Dučkov“ – úsek 1,2 a 3 v obci Vysoká nad Kysucou“ v k.ú Vysoká nad Kysucou.
Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.
Účelom stavby je novostavba pravostranného chodníka v súbehu s cestnou
komunikáciou II/487 Čadca -Makov v kil. staničení cca 37,980-38,700 o dĺžke cca 720m.
Obec Makov, ako určený stavebný úrad v súlade s ust. § 119 ods.3 zák.č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení
neskorších noviel a doplnkov, zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ust. §
36 ods. 1 stavebného zákona, týmto

oznamuje
verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného
konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň

15. decembra 2021 (streda) o 10:00 hodine
so stretnutím na Obecnom úrade Vysoká nad Kysucou – Pamätná izba E.A. Cernana.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskoršie na tomto
pojednávaní, inak na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať .
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán štátnej
správy alebo účastník konania v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje
stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá
zastupovať.
Do dokladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na
stavebnom úrade so sídlom Obecný úrad, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
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v pracovné dni: pondelok 8°°- 11°°, 12°°-15°°; streda 8°°- 11°°, 12°°-15°° a piatok 8°°11°°, 12°°-15°°.
Navrhovateľ spolu so žiadosťou doručil stanoviská:
1.) Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný
dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca – záväzné stanovisko zo
dňa 03.09.2019 č. ORPZ-CA-ODI-16-235/2019.
2.) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie k existencií
telekomunikačných vedení a rádiových zariadení spoločnosti Slovak Telekom,
a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. zo dňa 23.02.2021 č. 6612104877
3.) UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenková 36, 851 01 Bratislava – vyjadrenie
k PD zo dňa 26.02.2021
4.) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca –
vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva zo dňa 26.02.20121 č. OU-CAOSZP-2021/002653-002
5.) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca –
vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny zo dňa 04.03.2021 č. OU-CAOSZP-2021/002666-002,
6.) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca –
vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy – zásobovanie vodou a odvádzaní
odpadových vôd zo dňa 19.04.2021 č. OU-CA- OSZP-2021/004388-002,
7.) Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Palárikova 91, 022 01 Čadca – vyjadrenie zo dňa 04.03.2021 č. OU-CA- OCDPK2021/002959-002,
8.) Michlovský s.r.o., Zdeno Turoň, UC2- údržbové centrum Banská Bystrica,
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, správca PTZ Orange Slovensko, a.s. stanovisko zo dňa 15.06.2021 č. BB-1608/2021,
9.) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, –
vyjadrenie k existencií energetických zariadení zo dňa 22.03.2021 č202103-SP-0025
10.) SEVaK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina –stanovisko zo dňa 17.03.2021 č.
O21009173,
11.) SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie zo dňa
18.03.2021 č. TD/NS/0197/2021/Ki,
12.) Energotel, a.s., Miletičová 7, 821 08 Bratislava – vyjadrenie zaslané emailom zo
dňa 25.02.2021
13.) Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina – vyjadrenie zo dňa 12.10.2021 č.
099/2021/SCŽSK-33,

Martin Pavlík
starosta obce
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Toto oznámenie má v zmysle § 36, ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky..
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Oznámenie sa súčasne zverejní na internetovej stránke obce.
Vyvesené: 23.11.2021

Zvesené .............................................
........................................................
Otlačok pečiatky a podpis

Doručuje sa
navrhovateľ:
- Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou .

Dotknuté orgány:
- Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca
- Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- SEVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
- Michlovský s.r.o., Zdeno Turoň, UC2- údržbové centrum Banská Bystrica,
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, správca PTZ Orange Slovensko, a.s.
- Energotel, a.s., Miletičová 7, 821 08 Bratislava
- SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Palárikova 91, 022 01 Čadca
- Správa ciest ŽSK -závod Kysuce, A. Hlinku 2321, 022 01 Čadca
- Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný
dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca

Príloha – umiestnenia stavby:
- situácia – Úsek č.1
- situácia – Úsek č.2
- situácia – Úsek č.3
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