
Obec Raková,  Obecný  úrad  Raková,  023 51 Raková  č.140 
S 301/ R 498/2018-OcÚ                                                 Raková dňa 08.03.2018
  
                                
                                  

Oznámenie 
o začatí spojeného územného a stavebného konania 

a nariadenie  ústneho konania -verejná vyhláška 
 

Stavebníčka: Mgr. Andrea Šamajová  
Adresa:  023 51 Raková 1258 
požiadala o vydanie stavebného  povolenia na stavbu: " Novostavba rodinného domu “, 
umiestnená na   pozemku CKN 13413, 13414, 13415/1, 13415/2, 13416/3 a 13410/2 v k.ú. 
Raková.  
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 
Obec Raková ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov 
(stavebný zákon), oznamuje, že v súlade s ustan. §39a ods.4 stavebného zákona spája územné 
konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. 
Súčasne v súlade s ustan.  §36 a § 61 ods.1  stavebného zákona oznamuje začatie územného  
a stavebného konania  a  nariaďuje konanie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním na 
deň:  

13. apríla (piatok)  2018  o 10,00 hod. 
so stretnutím na Obecnom úrade v Rakovej 

 
 Do podkladov žiadosti je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom 
úrade v Rakovej – stavebný úrad, a pri ústnom konaní.   

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k umiestneniu a riešeniu 
stavby uplatniť najneskôr pri ústnom konaní o povolení novostavby rodinného domu. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých 
orgánov potrebuje  na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí 
prihliadnuť. V odvolacom konaní sa neprihliada  na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 
moc. 
Stavebníčka ku konaniu doloží doklad v ktorom preukáže, že je vlastníkom pozemkov alebo že má 

k pozemkom iné právo podľa §139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ju oprávňuje zriadiť stavbu elektrickej 

prípojky, vodovodnej prípojky a plynovej prípojky k navrhovanej stavby rodinného domu / nájomná 

zmluva resp. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena/.   

 

 

 

 

 

 
 

             Mgr. Anton Heglas 
                       starosta obce 
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Doručuje sa: 
1.Šamajová Andrea Mgr., 023 51 Raková 1258 
2.Účastníci konania – verejnou vyhláškou vyvesením oznámenia o začatí spojeného územného 
a stavebného konania na úradnej tabuli Obce Raková 
- Okresný úrad Čadca,  odbor pozemkový a lesný úrad, Palárikova 95, Čadca 

- Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a PK,  Palárikova 91, 022 01  Čadca 

- Správa ciest ŽSK – závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 
- Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčanke 2927/8, 010 01 Žilina 
- Sevak – Bôrická cestra 1960, 010 57 Žilina 
- SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
 
Na vedomie: 
Ing. Peter Čanady, Černík 1184/40, 038 53 Turany 
Bc. Milan Slávik, Hloža 1280, 018 61 Beluša 
Golis Vladimír, Okružná 689/5, 022 04 Čadca 
Pišteková Irena, 023 51 Raková 1147 
Šuška František, Lúčna 2324/1, Poprad 
Šušková Mária, Lúčna 2324/2, Poprad 
Prodaj Ján, 023 51 Raková 392 
Šimanicová Martina, 023 51 392 
Turiak Pavol, 023 51 Raková 1457 
 
      
    
 
 
 
V súlade s ust.§26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa toto oznámenie 
ostatným účastníkom doručuje verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli v 

obci Raková. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
 
Dátum vyvesenia:      Dátum zvesené: 
     
 
 
 
 
 
.....................................................       
Odtlačok pečiatky a podpis       
zodpovedného pracovníka   
 

 

 



 

 
 


