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OBEC  RAJECKÁ  LESNÁ 
Mariánske námestie 82, 013 15  Rajecká Lesná 

 

Č.j.: 04/978/2022                                                                                           

Číslo záznamu:  04/978/2022/01-JT 

Dňa : 25.10.2022 

Vybavuje: Bc. Júlia Tomčíková 

Kontakt: 0902/868 560 

 

Verejná vyhláška 

 

Oznámenie o začatí územného konania a  upustenie od ústneho jednania a miestneho 

zisťovania 

 

 

Meno (názov) a adresa žiadateľa:   

Bc. Vladimír Tepličanec,  Rajecká Lesná 225, 013 15  Rajecká Lesná  

                                                                                                           

podal dňa   21.10.2022  žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  na stavbu: 
 

Domová vŕtaná studňa na úžitkové účely 

 

v obci:  Rajecká Lesná 

v katastrálnom území :   Rajecká Lesná 

na pozemku KNC parcela číslo :  563/2, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 193 m2, evidovaný na liste vlastníctva  č. 1378 , umiestnenie pozemku: 

v zastavanom území obce. 

 

Predmet stavby : 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie domovej vŕtanej studne na úžitkové účely. 

  

Obec Rajecká Lesná, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona č. 

608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 

a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  a doplnkov, posúdil žiadosť o 

vydanie územného rozhodnutia v zmysle  §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s 

ustanovením §36 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení 

stavby všetkým známym  účastníkom konania a dotknutým orgánom. 
 

Z dôvodu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, obec má spracovaný 

územný plán,  žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v 

zmysle  § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. 

Známi účastníci konania a dotknuté orgány v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona môžu 

svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 

Toto oznámenie je ostatným účastníkom konania doručované formou verejnej vyhlášky 

v zmysle § 36 odst. 4 stavebného zákona a § 26 odst. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Rajecká Lesná. 
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         Do podkladov je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Rajecká dolina, 

územné plánovanie a stavebný poriadok, ktorý sa nachádza na adrese Bielisko 647, 015 01 

Rajec počas v stránkových hodín. 

 

Príloha:  

situácia  osadenia  stavby 

 

 

 
 

 

                                                                                             Miloš  Mikula 

                                                                                  starosta obce Rajecká Lesná  

 

Doručí sa účastníkom konania: 

1. Bc. Vladimír Tepličanec, Rajecká Lesná 225, 013 15  Rajecká Lesná  

2. Ing. Dana Tepličancová, Rajecká Lesná 225,  013 15  Rajecká Lesná 

3. Lietavec Antonín, Střemeníčko 14, 783 24  Slavětín u Litovle, Česká republika,  

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava 11  

5. Obec Rajecká Lesná, Mariánske námestie 82, 013 15 Rajecká Lesná 

 

 

Doručí sa dotknutým orgánom (elektronicky): 

1. SEVAK, a.s.   Bôrická cesta 1960, 010 01  Žilina 

2. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

3. SPP – Distribúcia, a.s Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

4. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

 

Spis –  Obec Rajecká Lesná  
 
 

 

 

Zverejnenie verejnou vyhláškou: 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Podpis, pečiatka ..............................                            Podpis, pečiatka ...................................... 


