
O B E C     RADOĽA 
Č.: 324/2021/2/SP                           Kysucké Nové Mesto Dňa: 18.03.2022 

Vybavuje: Čierňava  

                                          

 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

                

VEC : Zaslanie protestu prokurátora a výzva na vyjadrenie. 

 

Prokurátor okresnej prokuratúry Žilina podal v súlade s ustanovením podľa § 23 odsek 1 v spojení s ustanovením § 

24 odsek 1 zákona číslo 153/2001 Z.z. o prokuratúre  v znení neskorších  predpisov (ďalej len ,,zákon o 

prokuratúre“) podal pod č. Pd 37/22/5511-2 zo dňa 03.02.2022 protest prokurátora proti rozhodnutiu Obce 

Radoľa č. 133/2021-02 zo dňa 01.07.2021, ktorým obec vydala stavebné povolenie na uskutočnenie stavby: 

,,Novostavba rodinného domu, kanalizačná, elektrická, plynová prípojka, spevnené plochy, odvodnenie pozemku, 

oporné múry, oplotenie“ na pozemku parc. C KN č. 50/1 v k.ú. Radoľa v prospech navrhovateľa Jarmila Kohútová, 

Štúrova 1305/10, 024 04 Kys. N. Mesto. 

Spisový materiál vzťahujúci sa k protestu prokurátora bol  na obecný úrad Radoľa doručený dňa 07.02.2022. 

 

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

a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel a doplnkov ( ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením 

§24 ods.4 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre  v znení neskorších  predpisov, Vám  ako účastníkom  konania 

uvedený protest  zasiela a zároveň Vás  

v y z ý v a  

aby ste sa v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy k obsahu protestu prokurátora vyjadrili. Zároveň  

Vás poučujeme o tom,  že na neskoršie  podané vyjadrenia sa nebude prihliadať. 

 

Vaše vyjadrenie  nám v uvedenej lehote zašlite písomne, alebo ho  v tejto lehote môžete uviesť osobne do  

zápisnice na  stavebnom úrade so sídlom v Kysuckom Novom Meste  

( Obec Rudina- spoločný obecný úrad, Družstevná 1052, Kysucké Nové Mesto -  budova Hasičskej stanice KNM, 

I. poschodie č. dverí 224), v stránkové dni : pondelok , streda. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Anton Tkáčik 
                                                                                         starosta obce 

 
 

 

 

 

Príloha : kópia protestu č. Pd 37/22/5511-2  

 

 

Doručí sa : 
1. Účastníkom konania:- podľa § 24 ods. 2 zákona o prokuratúre spojení s § 61 ods. 4 stavebného zákona - verejnou 

vyhláškou - výzva musí byť vyvesená v súlade s ust. § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Radoľa. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

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

 

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu  

potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie: 

 

 

co: spis 


