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Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od 

miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

 

Dňa 07.05.2021 podali stavebníci Jaroslav Fidermák, trvale bytom Radôstka  

č. 220,  023 04 Stará Bystrica a manželka Jana Fidermáková trvale bytom Lutiše 181, 

013 05 Belá pri Varíne, žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom 

a stavebnom konaní na stavbu: „Vodovodná prípojka a studňa“ na pozemku registra  

„C“ parc. č. 2944 v k. ú. Radôstka. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné 

konanie. 

Obec Radôstka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §  58 písm. e) 

v spojení s ust. § 26 ods. 3 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej 

len Vodný zákon),  v súlade s ust. § 39a  ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie 

spojeného územného a stavebného konania a v súlade s ust. § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 a ods. 3 

stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho rokovania. 

 

Do podkladov žiadosti je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade. Účastníci 

konania môžu svoje námietky a pripomienky na ochranu svojich záujmov uplatniť podľa § 73 

ods. 5 Vodného zákona  najneskôr do 8 dní od doručenia tohto oznámenia.  

 

Na neskoršie podané pripomienky a námietky stavebný úrad neprihliadne v súlade s    

§ 61 ods. 3 stavebného zákona.  

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. 

V odvolacom konaní sa podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona neprihliada na pripomienky 

a námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní, hoci uplatnené mohli byť. 

 Do podkladov možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Radôstke v pracovných dňoch 

v dobe od 7,00 do 15,00 hod. 

 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať podľa § 16 

a § 17 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

 

 

 

 

        Jaroslav Fekula 

              starosta obce 
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Doručuje sa: 

1. Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Stará Bystrica – stavebník 

2. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05 Belá pri Varíne - stavebník 

3. Ing. Mária Machunková, Duk. Hrdinov č. 339, 028 01 Trstená – projektant 

4. Pavol Gavenčiak, Strá Bystrica č. 337, 023 04 Stará Bystrica- dozor 

5. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 

ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. zmien a doplnkov 

(správny poriadok) z dôvodu neznámeho pobytu niektorých osôb a z dôvodu zvlášť 

veľkého počtu účastníkov konania. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli Obecného úradu Radôstka. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom 

doručenia. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 18.05.2021  Zvesené dňa: .............................................. 

 

 


