
VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

č. 3/2003  

 

obce  O r a v s k á    L e s n á ,  ktorým sa vykonáva zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien 

a predpisov /stavebný zákon/, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komu- 

nikáciach v znení neskorších predpisov /cestný zákon/ a v zmysle zákona 

416/2001 Z.z.  o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej sprá- 

vy a obce a vyššie územné celky 

 

 
Čl. 1 

 

Obec Oravská Lesná od 1. 1. 2003 v zmysle stavebného zákona je stavebným úradom. Pô- 

sobnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy. 

Na obec je prenesená na úseku územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť sta- 

vebného úradu s výnimkou vyvlastňovacieho konania.  

Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku: 

a/ pozemných komunikácií: 

1. zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich  

vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu 

2. poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich 

vlastníctve 

3. vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a úče- 

lové komunikácie 

b/ na úseku ochrany prírody 

1. vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín 

2. ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravení dreviny vlastníkom /správcom, nájom- 

com/ pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní 

3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdra- 

via alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku 

4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby 

 

Čl. 2 

 

Písomností, ktoré vydáva obec Oravská Lesná ako príslušný stavebný úrad /rozhodnutia, 

stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia.../ podpisuje starosta obce a sú opatrené odtlač- 

kom úradnej pečiatky šo štátnym znakom a ostatnými náležitosťami podľa §-u 5 a 6 zákona  

č. 63/1993 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. 3 

 

Obec Oravská Lesná vyberá správne poplatky týkajúce sa pôsobností obce ako stavebného 

úradu podľa §-u 1 a §-u 7 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskor- 

ších predpisov  do pokladnice obce na Obecnom úrade v Oravskej Lesnej v hotovosti, poš- 

tovou poukážkou alebo prevodom z účtu v banke na účet obce. 

 



Poplatky sú nasledovné: 

položka  59 

za vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia 

o zmene územného rozhodnutia 

a/ pre fyzické osoby        6,5 € 

b/ pre právnické osoby                16,5 € 

 

položka 60 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

a/ na stavby na bývanie        

    - na stavbu rodinného domu                      33 € 

    - na stavbu  bytových domov                         66 € 

b/ stavby na individuálnu rekreáciu 

    - ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2             23 €  

    - ak zastavaná plocha presahuje 25 m2                         39,5 €      

c/ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu re- 

    kreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením   23 €        

d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rod. domu, na stavby 

   slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch  rodinných domov, 

   na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť    16,5 €   

e/ na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami   23 € 

f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d/ a e/ a na zmeny tých- 

    to stavieb pre dokončením       16,5 € 

g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb 

    a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom 

    náklade         

    - do 1,5 mil. Sk vrátane                33 € 

    - nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane              49,5 €    

    - nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane              66 € 

    - nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane              116 € 

    - nad 100 mil. Sk                 199 € 

h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva  

    samostatné stavebné povolenie      16,5 €   

i/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných sta- 

   vieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie            33 €       

 

položka 61 

žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po  

1.10.1976 bez stav. povolenia alebo v rozpore so zákonom a o doda- 

točné povoleniek zmeny stavby  dvojnásobok sadzby určenej v položke 60 

 

položka 62 

a/ žiadosť o povolenie 

- na zmenu stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vy- 

   danie stavebného povolenia podľa položky 60    16,5 € 

- na odstránenie stavby       6,5 €    

- informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé 

      jednotlivé zariadenie                49,5 € 

    - terénnych úprav        6,5 € 

    - na odstránenie objektu dopravnej stavby    16,5 € 



    - terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby   16,5 €   

b/ návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti              99,5 € 

c/ žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia    16,5 € 

 

 

Poplatky za výrub drevín v sume      6,5 €  . 

 

 

Čl. 4 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením OZ č.  5/2003                  

a nadobúda účinnosť dňom 12. 4. 2003 

 

 

V Oravskej Lesnej dňa 27. 3. 2008  

 

 

 

 

       Ing. Albín   V i a t e r 

            starosta obce 

 

Vyvesené dňa 28. 3. 2003 

Zvesené dňa 14. 4. 2003 

 

Platnosť od 15. 4. 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha k VZN č. 3/2003 

 

 

Čl. 3 

 

Položka 62 . a 

 

a/ Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovaným nákladom 

     

    do 49 790,5 € vrátane      16,5 € 

   nad 49 790,5 € do 99 581,5 € vrátane    23 € 

    nad 99 581,5 € do 331 939 €  vrátane             33 € 

    nad 331 939 € do 3 319 391,5 € vrátane             66 € 

    nad 3 319 391,5 €       99,5 € 

 

b/ vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby 16,5 € 

 

c/ vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby      33 €  

 

 
Schválené uznesením číslo 14/2004 bod B/11 zo dňa 30. 1. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha k VZN č. .3/2003 – o prístupových komunikáciách k stavbe 

 

 Pripojenie stavby na pozemné komunikácie rieši vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Zb. 

§ 7, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkach na výstav- 

bu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie podľa § 143 ods. l písm. d/ zákona č. 50/1976 Zb. o územ- 

nom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a predpi- 

sov. 

 

Čl. 1 

Na základe § 66 ods. 3 písm. d/ stavebného zákona v záväzných podmienkach stavebného 

povolenia pre stavebníka stavebný úrad určí vymedzenie pozemnej komunikácie, ako prístu- 

povej komunikácie k výstavbe stavebného objektu /rodinný dom, rekreačná chata .../ a k jej 

užívaniu.  

 

Čl. 2 

Na prístupovú komunikáciu, ktorá nie je v správe obce, je povinný stavebník k žiadosti o vy- 

danie stavebného povolenia na predmetnú stavbu doložiť list vlastníctva na svoje meno, ale- 

bo zmluvu o zriadení vecného bremená so skutočným vlastníkom na prístupovú komuniká- 

ciu, ak jej vlastníkom nie je stavebník.  

 

Čl. 3 

V prípade poškodenie prístupovej komunikácie je stavebník povinný ju bezdokladne opra- 

viť a dať do pôvodného stavu, aby bola schopná k bezpečnému a plynulému užívaniu 

v zmysle príslušných predpisov. 

 

Čl. 4 
Na údržbe prístupovej komunikácie je povinný podieľať sa každý užívateľ rovnakým dielom 

/resp. určitým podielom, ak užíva len určitú časť prístupovej komunikácie/. 

 

Čl. 5 
Ak prístupová komunikácia je v správe obce, údržba sa vykonáva na základe dohody obce 

s užívateľmi.  

 

Čl. 6 
Stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komu- 

nikácie, príp. na účelové komunikácie. 

 

Čl. 7 
Pripojenie stavby na pozemnú komunikáciu musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôso- 

bom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a ply- 

nulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu 

stavby musí pripojenie spĺňať požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie, prístup a po- 

užitie požiarnej techniky. Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený prístup 

vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní.  

 

 

 

 



 

 

 

 


