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Číslo záznamu:  8082/2020                    V Krásne nad Kysucou, 02.06.2020 

Číslo spisu:   221 

Vybavuje:   Bc. Ján Meliš  

Tel:   041/43 08 928 

Email:   jan.melis@mestokrasno.sk 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZAČATÍ SPOJENÉHO 

KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA A MIESTNEHO 

ZISŤOVANIA 

 

 

 

 

Navrhovatelia PharmDr. Jozef Kaštely s manželkou PharmDr. Máriou Kaštely, obaja 

trvale bytom Kalinov č. 2133, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníci“) dňa 

02.06.2020 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: 

 

 

„Rodinný dom s garážou - novostavba“ 

na pozemku registra “C“ parc. č. KN 7712/1, 7712/2, 7711/5, 7711/6, 7711/7 v 

extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou. 

      

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

 

Stavba obsahuje:  

SO 01 - Rodinný dom 
Objekt RD je navrhnutý za účelom bývania v celoročnom období. Architektonický a objemový 

návrh vychádza s požiadaviek investora na vytvorenie obytných miestností. Rozmiestnenie 

jednotlivých miestností je špecifikované vo výkresovej dokumentácii. Objekt je jednopodlažný, 

bez podpivničenia s valbovou strechou. Sklon strešných rovín je 20°. RD je v tvare obdĺžnika. 

Vonkajšie rozmery sú 14,8 m x 11,5 m. Nosná konštrukcia objektu je z pórobetónových tvárnic 

Ytong hr. 300 mm. Obvodové murivo je zateplené KZS (kontaktný zatepľovací systém) - 

polystyrén EPS 70F hr. 200 mm. Strešnú konštrukciu tvoria nosné drevené väzníky. Základová 

konštrukcia je monolitická z betónových pásov z prostého betónu (alt. nad úrovňou terénu 

použiť debniace tvárnice hr. 300 mm, vystužené betonárskou výstužou). Pozemok má 

samostatnú prístupovú komunikáciu. 

SO 02 - Garáž 

Objekt garáže je navrhnutý za účelom parkovania a skladovania. Architektonický a objemový 

návrh vychádza s požiadaviek investora na vytvorenie miestností. Rozmiestnenie jednotlivých 
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miestností je špecifikované vo výkresovej dokumentácii. Výmery jednotlivých miestností sú 

plošne špecifikované vo výkresovej dokumentácii. Objekt je jednopodlažný, bez podpivničenia 

s valbovou strechou. Sklon strešných rovín je 20°. Garáž je v tvare obdĺžnika. Vonkajšie 

rozmery sú 8,66 m x 6,66 m. Nosná konštrukcia objektu je z pórobetónových tvárnic Porfix hr. 

250 mm. Obvodové murivo je zateplené KZS (kontaktný zatepľovací systém), polystyrén EPS 

70F hr. 80 mm. Strešnú konštrukciu tvoria nosné drevené väzníky. Základová konštrukcia je 

monolitická z betónových pásov z prostého betónu (alt. nad úrovňou terénu použiť debniace 

tvárnice hr. 250 mm, vystužené betonárskou výstužou). 

 

Stavebný úrad po posúdení predložených podkladov dospel k záveru, že sú splnené 

predpoklady pre spojenie územného  a stavebného konania podľa § 39a ods. 4 stavebného 

zákona. Z uvedeného dôvodu vyzýva stavebníka, aby svoj návrh doplnil o nasledovné podklady 

pre vydanie spojeného územného rozhodnutia a stavebného povolenie, a to: 

 Správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu 

NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - časť                     

V. Stavebná správa, Položka 60 písm. a), vo výške 50,00 eur. Poplatok je možné uhradiť  

na tunajšom úrade počas úradných dní (stavebný úrad  Krásno nad Kysucou, úradné 

dni: Pondelok 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 15:00 hod; Streda 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 

17:00 hod; Piatok 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 13:00 hod) alebo bankovým prevodom na 

účet Mesta Krásno nad Kysucou: 

o vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN SK23 0200 0000 0000 1092 5322, BIC: 

SUBASKBX,  

o vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: IBAN SK06 0900 0000 0050 

2914 9098, BIC: GIBASKBX,  

o vedený v Prima banke Slovensko, a.s., číslo účtu: IBAN SK22 5600 0000 0002 

0172 7003, BIC: KOMASK2X. 

 preukázať vlastnícke alebo „iné právo“ k pozemkom : 

- CKN 7712/15 - overený súhlas spoluvlastníka na prejazd 

- CKN 7712/7 - „iné právo“ k pozemku - nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej 

zmluve alebo dohoda o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo 

uskutočniť stavbu alebo jej zmenu (§ 139 ods. 1 Stavebného zákona) 

 doložiť rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov a organizácií k územnému a stavebnému konaniu (Okresný úrad 

Čadca, pozemkový a lesný odbor, SEVAK, Slovak Telekom, SPP-D /vyjadrenie 

k existencii podzemných vedení/ ); 

 vyjadrenie od SSD - chýba mapový podklad – bod napojenia 

 prepracovať výkres č. 1 Situácia – zakreslenie odkanalizovania dažďových vôd (vsak).  

 doplniť projekt žumpy 

 projekt vodovodnej prípojky 

 projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby 

 projekt oplotenia (Materiálové vyhotovenie, brána a pod.) 
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 doplniť tepelnotechnické posúdenie stavby 

 súhlas k zriadeniu elektrickej prípojky na parc. č. CKN 7745/1, 7712/7, 7712/15 

s overenými podpismi 

 

 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 v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného konania. 

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 

riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 

zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

     Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky k riešeniu 

stavby uplatniť najneskôr do  

7 pracovných dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté 

orgány a organizácie. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 

stavebného zákona má sa za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov nahliadnuť na tunajšom úrade 

počas úradných dní (stavebný úrad  Krásno nad Kysucou, úradné dni: Pondelok 7:00 – 11:30 

hod, 12:00 – 15:00 hod; Streda 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 17:00 hod; Piatok 7:00 – 11:30 hod, 

12:00 – 13:00 hod).  

 Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, 

prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu 

dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.                                                                  

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 

alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. l stavebného zákona nebude 

prihliadať. 

 Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky                           

a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 

mohli byt'.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Jozef Grapa 

               Primátor mesta                                                                              
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Doručuje sa: 

1. Jozef Kaštely, Kalinov č. 2133, 023 02 Krásno nad Kysucou – stavebník 

2. Mária Kaštely, Kalinov č. 2133, 023 02 Krásno nad Kysucou – stavebníčka 

3. Ing. Jakub Nevedel, Kalinov č. 1510, 023 02 Krásno nad Kysucou – projektant/ 

stavebný dozor 

4. Mgr. Gavenčiaková Mária, Kalinov 2133, 023 02 Krásno nad Kysucou 
5. Pagáčová Martina, č. 1243, 023 02 Krásno nad Kysucou 

6. Pagáč Marek r. Pagáč, Kalinov 2000, 023 02 Krásno nad Kysucou 
7. Stehel Rudolf, č. 1453, 023 02 Krásno nad Kysucou 
8. Edita Stehelová, č. 1453, 023 02 Krásno nad Kysucou 
9. Kormanec Marián, č. 193, 023 02 Krásno nad Kysucou 
10. Hrčka Peter, č. 1331, 023 02 Krásno nad Kysucou 
11. František Plánka, Moyzesova 2107/6, 022 01 Čadca 
12. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11 

13. Mesto Krásno nad Kysucou, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

14. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 

ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

(správny poriadok) a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu neznámeho pobytu 

niektorých osôb na pozemkoch registra „E“ parc. č. KN 7671/2, 7673/2. Oznámenie 

musí byť vyvesené po dobu   15 dní na úradnej tabuli Mestského úrade v Krásne nad 

Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou.  Posledný 

deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 
Dotknuté orgány: 

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

2. Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca 

3. Okresný úrad v Čadci, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 

4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

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

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

7. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

 

Vyvesené dňa : 02.06.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

                        ................................................................................................... 

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 02.06.2020    do .............................................................. 

 

 

Meno a podpis osoby oprávnenej na zverejnenie .......................................................................

   


