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Číslo záznamu: 6669/2018               V Krásne nad Kysucou, 20.02.2019 

Číslo spisu: 84/2018 

Vybavuje:  Mgr. Jaroslava Kuricová 

Tel.:  041/43 08 928 

Email:  jaroslava.kuricova@mestokrasno.sk 
 

 

 

 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 

 

 

 

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien 

a doplnení a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení zmien a doplnení,  po preskúmaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia         

zo dňa 01.10.2018 podanej spoločnosťou CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 

Bratislava – Staré mesto, IČO: 36697168 zastúpenou na základe plnej moci zo dňa 

19.06.2017 Ing. Tomášom Činčalom, trvale bytom Podvysoká č. 218, 023 57 Podvysoká  

o povolenie stavby s označením „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101,                 

IO 30 Areálové komunikácie a spevnené plochy“  

v y d á v a  
podľa ust. § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

(stavebný zákon) v  znení neskorších predpisov, ust. § 10 vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

na stavbu s označením 

„CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101,                                       

IO 30 Areálové komunikácie a spevnené plochy“ 

v rámci zóny priemyselného parku v severnej časti Mesta Krásno nad Kysucou v areáli 

CTPark Krásno nad Kysucou, hala KNK1.  

Popis stavby:  

Riešená stavba je v intraviláne mesta v severnej časti, v priemyselnej zóne. Objekt bude 

situovaný v budúcom areáli CTPark Krásno nad Kysucou. Projekt rieši  areálové obslužné 

komunikácie, spevnené manipulačné plochy, parkovacie a odstavné stojiská v rámci areálu 



Mesto Krásno nad Kysucou 
Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

_______________________________________________________ 

2 
 

pre osobnú motorovú dopravu a chodníky pre peších, nakladacie plochy pre nákladné vozidlá 

a kamiónovú dopravu, návrh trvalého a prenosného dopraveného značenia a vyhradených 

stojísk pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 

Základné údaje: 

Dĺžky komunikácií sú:  

hlavná komunikácia dĺžka     :   521,62 m 

vedľajšia komunikácia pre príjazd k parkovacím plochám  :   76,04 m 

parkovisková komunikácia     :   64,42 m 

šírka chodníkov      :   2,0 m 

šírka hlavnej  komunikácie     :    7,0 m 

šírka vedľajších komunikácií slúžiacich na parkovanie motorovej dopravy:  6,0 m 

počet parkovacích státí     : pre automobily 99 (z toho 4 

         miesta  pre imobilných) 

 

 

Objektová skladba povoľovanej stavby: 

IO 30 Areálové komunikácie a spevnené plochy  

V zložení areálových komunikácií výrobno – logistickej haly sa jedná o návrh prístupových 

areálových komunikácií a nakladacích plôch a manipulačných plôch a ich prepojenia 

a zabezpečenia pohodlného prejazdu v danom areáli ako pre ťažkú nákladnú dopravu, tak aj 

pre vozidlá zamestnancov a návštevníkov, t.j. pre osobnú motorovú dopravu.  

 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 6938 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 

Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 

Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/34, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 4531 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 

Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 

Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/35, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 500 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 

Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 

Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/36, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 1666 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 

Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 

Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/37, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 651 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 

Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 

Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/77, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 10924 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie Krásno nad 

Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti CTP 

Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/254, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 1355 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie 
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Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, 

SR, IČO: 36697168 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/255, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 152 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie 

Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, 

SR, IČO: 36697168 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/256, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 235 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie 

Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, 

SR, IČO: 36697168 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6012/257, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 45 m², zapísanom na liste vlastníctve č. 7227 pre katastrálne územie 

Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - Staré Mesto, PSČ 811 01, 

SR, IČO: 36697168 

 

Predmetné pozemky sú ohraničené zo severnej strany riekou Kysuca, z južnej a západnej 

strany trávnatými porastami a z východnej strany inou priemyselnou a inou zástavbou. 

 

Majetkovo – právne usporiadanie dotknutých pozemkov: 

Výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ parc. č. KN 6012/3, 6012/34, 6012/35, 

6012/36, 6012/37, 6012/77, 6012/254, 6012/255, 6012/256, 6012/257 pre katastrálne územie 

Krásno nad Kysucou, je spoločnosť CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava - 

Staré Mesto, PSČ 811 01, SR, IČO: 36697168, ku ktorej majú vlastníci vlastnícke právo 

zapísané na liste vlastníctva č. 7227, vedeného Správou katastra Čadca. 

 

Pre uskutočnenie stavby „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101“                               

sa stanovujú tieto podmienky:  

1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanou 

spoločnosťou DANKO engineering, s.r.o., Antona Bernoláka  51, 010 01 Žilina. 

Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu. 

2. Stavebník je povinný pred začatím stavby túto označiť tabuľou so základnými údajmi 

o stavbe (názov stavby, termín zahájenia a ukončenia stavebných prác, názov orgánu 

ktorý stavbu povolil, číslo stavebného povolenia, dátum vydania dátum 

právoplatnosti) a o dodávateľovi stavby. Tabuľu umiestniť na viditeľnom mieste pri 

vstupe na stavenisko a ponechať ju tam do kolaudácie stavby (§ 43i ods. 3, písm. b) 

stavebného zákona). 

3. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých 

podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem 

a predpisov za odborného dozoru ich správcov. 

4. Stavebník v zmysle § 66 ods. 3 písm. h je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie 

stavby. 
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5. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

v zmysle § 52 ods. 1  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)                    

v znení neskorších predpisov). 

6. Pri realizácii prác na ukončenie stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce                          

sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o min. bezpečnostných požiadavkách 

na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj 

ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov. 

7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ustanovenia § 48 - § 53 stavebného zákona 

upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, požiadavky 

ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti                          

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu                             

a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných STN. 

8. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce                              

sa uskutočňovanej stavby, certifikáty a prehlásenia o zhode zabudovaných stavebných 

materiálov. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného 

zákona. Stavebník je povinný poskytnúť uvedené doklady orgánom povereným                             

k výkonu ŠSD. 

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom 

vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

10. Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona                          

č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe (§ 43f 

stavebného zákona) a svojimi vlastnosťami umožnia, že stavba, do ktorej má byť 

výrobok trvalo                    a pevne zabudovaný, bude po celý čas svojej ekonomicky 

odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby. 

11. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom 

dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva 

a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania. Za prípadné škody 

spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný 

stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

12. Stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. 

13. Povolená stavba podlieha kolaudácii v zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona. 

14. Nakladanie s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby musí byť v ktorejkoľvek 

etape výstavby a taktiež po skončení výstavby dokladovateľné. 

 

Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk, vyjadrení a súhlasov dotknutých 

orgánov: 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU, OKRESNÝ DOPRAVNÝ 

INŠPEKTORÁT ČADCA, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca, stanovisko zo dňa 19.10.2018 

pod číslom ORPZ-CA-ODI-62-190/2018: 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Čadci sa oboznámil s projektovou 

dokumentáciou stavby „Novostavba priemyselných objektov - objekt: SOK 01 -

 Vnútroareálová komunikácia - III. etapa, trasa F a G“ pre vydanie územného a 
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stavebného povolenia. Projektová dokumentácia rieši v jestvujúcom areáli priemyselného 

parku, k. ú. Krásno nad Kysucou, sprístupnenie plánovaných novostavieb priemyselných 

objektov. Projektová dokumentácia obsahuje návrh trvalého a prenosného dopravného 

značenia. 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Čadci v zmysle § 2 ods. 1, písm. j) 

a § 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore súhlasí s projektovou dokumentáciou 

stavby „Novostavba priemyselných objektov - objekt: SOK 01 - Vnútroareálová komunikácia 

- III. etapa, trasa F a G“ v jestvujúcom areáli priemyselného parku, k. ú. Krásno nad 

Kysucou,                        pre vydanie územného a stavebného povolenia, ktorú vypracoval 

zodpovedný projektant                       Ing. Vladimír Pisarík v mesiaci 08/2018 za týchto 

podmienok : 

1./ Trvalé a prenosné dopravné značenie a musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so 
zákonom č. 8/23009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v 

súlade s STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
2./ Žiadame vopred prizvať (č. tel. 0961423511 ) dopravného inžiniera Okresného 
dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Čadci na kontrolu správnosti osadenia 

trvalého a prenosného dopravného značenia. 

 

3./ Vyhradzujeme si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného trvalého a 
prenosného dopravného značenia z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. 

4./ Stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky žiadame vykonávať formou 
viac zmennej organizácie vykonávania týchto prác tak, aby došlo v maximálnej možnej miere 

ku skráteniu času obmedzovania cestnej premávky. 

5./ V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať znečisťovaniu 
pozemných komunikácií. 

6./ Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného 
značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie. 
 
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca, 

záväzné stanovisko zo dňa 16.10.2018 pod číslom OU-CA-OKR-2018/012499-002: 

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2. zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z.                                        

o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Čadca vydáva záväzné stanovisko k 

predloženej dokumentácii pre účely vydania stavebného povolenia „CTPark Krásno nad 

Kysucou, KNK1 - Hala SO 101, IO 30 Areálové komunikácie a spevnené plochy“ z hľadiska 

civilnej ochrany. 

Okresný úrad Čadca s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „CTPark Krásno nad 

Kysucou, KNK1 - Hala SO 101, IO 30 Areálové komunikácie a spevnené plochy“ súhlasí. 

 

Námietky účastníkov konania: 
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Účastníci konania v zákonom stanovenej lehote nepodali námietky k návrhu o vydanie 

stavebného povolenia pre stavbu „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101, IO 30 

Areálové komunikácie a spevnené plochy“. 

 

Doba platnosti stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak sa s 

uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

 

V zmysle § 70 je stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti záväzné aj pre 

právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto stavebného povolenia je overený situačný nákres                                      

so zakreslením stavby „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101, IO 30 Areálové 

komunikácie a spevnené plochy“. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Navrhovateľ, spoločnosť CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré 

mesto, IČO: 36697168 zastúpenou na základe plnej moci zo dňa 19.06.2017                                   

Ing. Tomášom Činčalom, trvale bytom Podvysoká č. 218, 023 57 Podvysoká, podala dňa 

01.10.2018 na Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavený úrad v súlade s ust. § 117 

zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov v spojení s ust. § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení 

neskorších predpisov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s označením 

„CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101, IO 30 Areálové komunikácie a 

spevnené plochy“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN  6012/3, 6012/34, 6012/35, 

6012/36, 6012/37, 6012/77, 6012/254, 6012/255, 6012/256, 6012/257 v katastrálnom území 

Krásno nad Kysucou. 

 

Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu s označením „CTPark 

Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101, IO 30 Areálové komunikácie a spevnené 

plochy“ bolo začaté stavebné konanie pod číslom spisu 84/2018 a pod číslom jednania 

6669/2018. 

Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania 

podľa ust. § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a zároveň ich poučil, že svoje námietky a pripomienky 

môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo nariadené na deň 31.10.2018 o 9:30 hod. 

pričom o mieste a termíne ústneho pojednávania boli účastníci konania a dotknuté orgány 

upovedomené prostredníctvom doporučenej zásielky, pričom doručenky sú súčasťou spisu 

tvoriaceho stavebné konanie pod číslom 84/6669/2018. 

 

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa dňa 31.10.2018 zúčastnili: 

- navrhovateľ, spoločnosť CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava – 

Staré mesto, IČO: 36697168, prostredníctvom splnomocneného zástupcu Ing. Tomáša 

Činčalu  
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- účastník konania, spoločnosť Reality – Sk, spol. s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca, 

prostredníctvom zástupcu Mgr. Mariána Michalca 

- Mgr. Jaroslava Kuricová, zamestnanec Mesta Krásno nad Kysucou 

  

Dokumentáciu k predloženému návrhu na vydanie stavebného povolenia vypracovala osoba 

odborne spôsobilá v zmysle zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané 

činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

V súlade s vyššie uvedeným Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad 

konštatuje, že súčasťou žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu s označením 

„CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101, IO 30 Areálové komunikácie a 

spevnené plochy“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN  6012/3, 6012/34, 6012/35, 

6012/36, 6012/37, 6012/77, 6012/254, 6012/255, 6012/256, 6012/257 v katastrálnom území 

Krásno nad Kysucou, boli prílohy stanovené v § 8 Vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov. 

K predloženej projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou Ing. Vladimír Šagath, 

DANKO engineering, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, sa vyjadrili dotknuté orgány 

štátnej správy a ďalšie dotknuté subjekty, pričom ich stanoviská boli kladné a obsahovali 

pripomienky a podmienky, ktoré je potrebné dodržať  a ktoré sú obsiahnuté vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

V súlade s uvedeným stavebný úrad v stavebnom konaní zosúladil stanoviská dotknutých 

orgánov a rozhodol o námietkach a pripomienkach účastníkov konania. 

 

V nadväznosti na uvedené mal stavebný úrad za preukázané, že sú splnené podmienky                   

na vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 

ako aj súvisiacich právnych predpisov, najmä zákona  č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Za vydanie rozhodnutia pre právnickú osobu správny orgán vybral podľa zákona NR SR                           

č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a sadzobníka tvoriaceho 

prílohu zákona o poplatkoch, časť V. Stavebná správa, Položka 60 písm. e)  bod č. 4. poplatok 

vo výške 50,00 eur.   

 

 

P o u č e n i e 
  

Podľa § 53 a  § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien                                 

a doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie                      

na Mesto Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou). 

 V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je 

toto rozhodnutie preskúmateľné súdom 
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Doručuje sa: 

1. CTP BETA SK, spol. s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava 

2. Ing. Tomáš Činčala, Podvysoká 208, 023 57 Podvysoká 

3. Ing. Vladimír Sagath, DANKO engineering, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 

Žilina 

4. Reality – Sk, spol. s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca 

5. PROMONT, s.r.o., č. 1961, 023 02 Krásno nad Kysucou 

6. Ing. Zuzana Čierňavová, Nová Bystrica 64, 023 05 Nová Bystrica 

7. P.S.A. Technik spol. s.r.o., Krásno nad Kysucou 1843, 023 02 Krásno nad Kysucou 

8. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, 

P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

  

Dotknutí:  

9. RÚVZ, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 

10. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

11. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

12. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 821 05 Bratislava, prevádzka Žilina 

13. Slovak Telekom, a.s., RCSI, Poštová 1, 010 01 Žilina 

14. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepný závod Piešťany, Správa povodia 

stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica 

15. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca 

16. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

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

18. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

19. ORPZ  ODI Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Jozef Grapa 

             Primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 


