
OBEC NIŽNÁ BOCA
Spoločný obecný úrad 

územného rozhodovania a stavebného poriadku
Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Číslo: SOcÚ 97/2021-1 IO                               V Liptovskom Hrádku  27.10.2021

Vybavuje : Ing. arch. Ivana Oravcová, č. tel. 044/5202156 
Pracovník Spoločného obecného úradu 
so sídlom v Liptovskom Hrádku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N I E

o začatí kolaudačného konania podľa § 80 ods. 1 zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon")

Dňa 25.10.2021 podal žiadateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod 
Liptovský Hrádok, so sídlom Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok návrh na 
kolaudáciu stavby " Lesná cesta KRIVÁ - VÝCHOD " – líniová stavba na pozemkoch parc. č.  
KN-C 385/10, KN-C 474 katastrálne územie Malužiná a  KN-C 2646/4 a KN-E 3181 katastrálne 
územie Nižná Boca, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Nižná Boca dňa 22.11.20216 
pod č. SOcÚ 384/2016-2 IO, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 22.12.2016.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Obec Nižná Boca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty 
podľa § 120 stavebného zákona, oprávnený konať v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"), v súlade 
s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania 
účastníkom konania a dotknutým orgánom, a súčasne nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

18.11.2021 (štvrtok) o 10.00 hod.,
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Nižnej Boci

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na 
Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku, so sídlom 
Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok počas stránkových dní. 

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží: 
1. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby 
2. Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby 
3. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní 
4. Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby 
5. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby od zhotoviteľa 
6. Doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok 
7. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov (§ 43f stavebného 

zákona) 
8. Stavebný denník
9. Predpísané rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov a ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia 



Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj 
dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 
predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo 
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží 
jeho zástupca písomné splnomocnenie. 

Mgr. Silvia Skusilová
                                                                                                           starostka obce

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania (z dôvodu líniovej stavby – 
primerane podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona). Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť 
uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov. 

1. Obec  Nižná Boca  –  úradná tabuľa

Zverejnené dňa: .............................. Ukončené dňa: ..............................

2. Internetová stránka obce Nižná Boca  

Zverejnené dňa: .............................. Ukončené dňa: ..............................
 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: .................................................................

Účastníci konania:
1. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, Juraja 

Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
2. SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská 

Štiavnica
3. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská cesta 

33, 974 01 Banská Bystrica

Dotknuté orgány:
1. Inšpektorát práce  Žilina, Hlavná  451/2, 010 09 Žilina
2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský 

Mikuláš
3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 

Mikuláš – úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ŠSOH
4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš
5. SVP š.p., Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
6. SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
8. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
11. Obec Malužiná
12. Obec Liptovská Porúbka


