
MESTO RAJEC 
Stavebný úrad 

Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec  
Č.s.: 01/14/304/2021/1-Ja Žilina: 10.08.2021 

OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 

v v 

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 
v zastúpení CHIC DESIGN s.r.o., IČO 48175285, Škultétyho 28, 010 01 Žilina 
(ďalej len "stavebník") dňa 22.07.2021 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
na stavbu: 

v 

Stavebné úpravy a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G. 
Lannuriena 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 1472/1, 1472/208 v katastrálnom území 
Závodie. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy časti verejného osvetlenia a výstavbu 
novej vetvy osvetlenia chodníka na sídlisku Hájik. Verejné osvetlenie bude súčasťou 
revitalizácie verejného vnútrobloku. Verejné osvetlenie chodníkov v riešenej časti 
mesta Žilina je inštalované na 4 a 5 m oceľových stĺpoch verejného osvetlenia. Toto 
osvetlenie je napájané zemným káblovým vedením AYKY-J 4x25m z rozvádzača 
RVO-055. V priestore vnútrobloku je inštalovaných l l k s svietidiel osvetľujúcich 
chodník a jedno svietidlo osvetľujúce parkovisko. Svietidlá sú inštalované na starých 
oceľových stĺpoch. Tieto svetelné body budú demontované a opätovne inštalované 
na nové pozinkované oceľové stĺpy. 

Osvetlenie chodníkov: Použijú sa zdemontované jestvujúce svietidlá a nové svietidlá 
typu SITECO DL0-19W-LED-400K. Inštalujú sa nové stožiare verejného osvetlenia 
do betónových puzdrových základov. Stožiare budú umiestnené približne 0,5 m od 
kraj nice/chodníka. 

- Parkovisko: Použije sa zdemontované cestné svietidlo typu SITECO SL 10MINI 67W 
LED-400K, ktoré sa inštaluje na nový pozinkovaný stĺp. Inštalujú sa nové káblové 
rozvody káblom CYKY-J 4Bxl0mm v chráničke FXKV 50 mm. 

Stožiare budú osadené v puzdrovom základe z prostého betónu min. 0,5m od hranice 
komunikácie alebo chodníka. 

Mesto Rajec - Stavebný úrad ( ďalej stavebný úrad) ako stavebný úrad príslušný podľa § 5 
písm. a/l 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 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov a § 117 ods.l stavebného zákona (ďalej len "stavebný 
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zákon") a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením §61 ods. 1 stavebného zákona 
oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, 
upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadať. V zmysle § 61 ods.6 stavebného zákona dotknuté orgány sú 
povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky 
účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 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 k povoľovanej stavbe, má sa za 
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade Rajec, 
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec v čase od 8:00 hod do 14:00 hod (Po + Str), pričom je 
potrebné deň vopred si dohodnúť nahliadnutie na telefónnom čísle 041/507 65 15 alebo e-
mailom na dita.jarinova@rajec.sk. 

UPOZORNENIE: 
Nahliadnutie do spisu bude umožnené pri dodržaní aktuálnych opatrení stanovených 
Ministerstvom zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva SR v čase nahliadania 
do spisového materiálu. 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne 
navrhnúť ich doplnenie. 

V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo 
pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude 
prihliadať. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú 
moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

Ing. Milan Lipka 
primátor mesta Rajec 

mailto:dita.jarinova@rajec.sk
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Doručí sa: 
Účastníci 
1. účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté, 

k.ú. Závodie sa doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 - líniová stavba 

Na vedomie 
2. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina 
3. CHIC DESIGN s.r.o., Škultétyho 28, 010 01 Žilina 
4. Mesto Žilina -primátor 
5. oddelenie právne Mesto Žilina - Odbor právny, majetkový a VO 
6. Mesto Žilina - Odbor RPal 
7. Michlovský spol. s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
8. Orange Slovensko a.s., Metodova 8 súp. č. 8, 821 09 Bratislava 
9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 
47 Bratislava 
10. ELTODO SK a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
11. DPMŽ s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina 
12. Bytterm a.s., Saleziánska súp. č. 4, 010 77 Žilina 
13. Mesto Žilina, verejné osvetlenie 
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova súp. č. 36, 851 01 Bratislava 
15. Žilinská teplárenská a.s., Košická súp. č. 11,011 87 Žilina 
16. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
17. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
18. Žilinské komunikácie, A.s., Vysokoškolákov, 010 08 Žilina 
19. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
20. 0 2 Slovakia s.r.o., Einsteinova súp. č. 24, 851 01 Bratislava 
21. referát kvality ŽP Mesto Žilina, Odbor správy verejného priestranstva, Nám. obetí 
komunizmu súp. č. 1, Žilina, 011 31 
22. Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie 
23. Odbor starostlivosti o ŽP - št.správa v odp.hosp. OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 
010 08 Žilina 
24. Energotel a. s., Miletičová 7, 821 08 Bratislava 
25. Slovák Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina 
26. Mesto Žilina -SÚ- referát špeciálneho SÚ- doprava 
27. Ing. Peter Baránek, Stodolova 3433/10, 010 15 Žilina-Hájik 
28. Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
29. Mesto Rajec - primátor 
30. 2x spis 
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Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného 
zákona v nadväznosti na § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
správneho orgánu mesta Rajec a na internetovej stránke www.rajec.sk a na úradnej 
tabuli správneho orgánu Mesta Žilina a na internetovej stránke mesta www.zilina.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa Zvesené dňa 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli 
a internetovej stránke. 

http://www.rajec.sk
http://www.zilina.sk

