
MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU
____________________ Mestský úrad, 023 02 Krásno nad Kysucou__________________

'(ýj. 1105/2017 Krásno nad Kysucou, 20.10.2017

O z n á m e n i e

o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 odst.4 zákona č.50/76 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení 
a nariadenie ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním

Na žiadosť navrhovateľa SSE -  distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO:
6442 151, v zastúpení spoločnosťou MČ Projekty, s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 
Nitra, IČO: 35 829 745 a v zastúpení PhDr. Ľubomírou Beháňovou bytom Za Plavárňou 
8529/9, 010 08 Žilina pre spoločnosť EGEM s.r.o., organizačná zložka, Bystrická cesta 5116, 
034 01 Ružomberok, Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 
zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 61 odst.l a 4 stavebného zákona 
oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 
o povolení stavby

„Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Krásno nad Kysucou“ -  ILstavba: 
Vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 110/22kV a optický prepoj do novej TR 110/22kV 
Krásno nad Kysucou

na pozemkoch v katastrálnom území Krásno nad Kysucou a súčasne na prerokovanie 
žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

09.novembra 2017 o 10.00 hod.

na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou č.dv.5.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov nahliadnuť na tunajšom úrade 
počas úradných dní, najneskôr pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom 
konaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa §61 
odst.5 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia.
A.k niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný 
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži, 
podľa § 42 odst.4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť.
ýk sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 
siioc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Doručuje sa účastníkom konania :
SSE- Distribúcia a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
MČ -Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra 
Miroslav Martykán, 023 01 Oščadnica 989 
Štefánia Martykánová, 023 01 Oščadnica 989

Dotknutí:
RÚVZ, Palárikova 1156, Čadca 
OR HaZZ, ul.A.Hlinku 4, 022 01 Čadca
SPP-distribúcia, a.s.,Mlynské Nivy 44/b, 821 05 Bratislava, prevádzka Žilina 
SeVaK a.s.,Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina 
Slovák telekom a.s., RCSI,Poštová 1,010 01 Žilina
Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, Čadca 
NDS a.s.,Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91,Čadca 
Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina,
Okresný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
Správa PTZ Orange Slovensko a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 951 01 Piešťany 
02 Telefonica, Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Jozef Grapa 
primátor mesta



Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 
odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, 
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA ls.10.un ZVESENÉ DŇA:

d
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie


