
 

O B E C     P O T O K 
Obecný úrad Potok, 034 83 Potok č. 24 

Správne konanie vykonáva na základe zmluvy o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti 

stavebného zákona, účinnej dňa 01.01.2003 Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy. 

č.j.: OSS 02-2/2022-La                                                                     v Ružomberku: 14.01.2022                                            
vybavuje: Janka Lačná 

č.tel.: 044/ 431 44 94, 0915 944 027 

e.mail: janka.lacna@ruzomberok.sk 

 

 

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu. 

 
Dňa 11.01.2022 bola podaná žiadosť na Obec Potok, od žiadateľa: Ľubomír Hudec a manželka Eva 

Hudecová rod. Feketová  bytom 900 85 Višťuk č.224 vo veci vydania stavebného povolenia na 

stavbu: „Rekreačný mobilný dom“ na pozemku parc. č. C KN 151 v kat. území Potok. Uvedeným 

dňom bolo začaté stavebné konanie, ktoré sa spája s územným konaním.  

Obec Potok, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel v zastúpení Mestom Ružomberok, 

oddelením stavebnej správy, ktoré vykonáva správne konanie na základe zmluvy účinnej dňa 

01.01.2003, v súlade s ust. § 36 a § 61 ods.1) a ods.4) stavebného zákona oznamuje začatie stavebného 

konania účastníkom konania a dotknutým orgánom  a súčasne nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 
 

14. 02. 2022 (pondelok) o 11.00 hod. 
 
So stretnutím na Obecnom úrade v Potoku. 
 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade 

MÚ v Ružomberku,  Námestie A. Hlinku č.1., v klientskom centre, priehradka č.8. 

Účastníci konania môžu svoje stanoviská a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 

inak k nim stavebný úrad neprihliadne. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi 

svoje stanovisko k odstraňovanej 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 písomné 

splnomocnenie. 
 

 

 

Ing. Zuzana B E N Č O V Á 

                                                                                         vedúca oddelenia  

 

 

Doručuje sa známym účastníkom konania: 

1. Ľubomír Hudec, 900 85 Višťuk č.224 

2. Eva Hudecová, 900 85 Višťuk č.224  

3. Ján Sokol, 034 83 Potok č. 49 

4. Mária Sokolová, 034 83 Potok č. 49 

5. Dušan Sokol, 034 83 Potok č. 49 

6. Štefan Peckovič, I.Houdeka č. 20/10, 034 01 Ružomberok – projektant 

Dotknutým orgánom: 

- Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, Nám.A.Hlinku č. 74, Ružomberok 

- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, Dončova 11, 

Ružomberok  

- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 

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



 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou neznámym účastníkom konania ( v zmysle § 18 ods.3 a § 26 

ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), zverejnenie verejnej vyhlášky 

musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) : 

 

 

1. Obec Potok  

 – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní : 

 

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

       
– internetová  stránka  www.potok.sk – zverejnenie  po dobu 15 dní : 
 

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

    
Pečiatka, podpis: 

 

http://www.potok.sk/

