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Vec:  Emil Sýkora - ČEJS, so sídlom SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou – žiadosť o 

vydanie územného rozhodnutia na stavbu : „12427 Krásno nad Kysucou – Zákysučie – 

Rozšírenie NNK“ v Krásne nad Kysucou  v územnom konaní 

 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ  STAVBY 

 

 Navrhovateľ Emil Sýkora - ČEJS, so sídlom SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou 

podal dňa 14.02.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby „12427 Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch registra 

„C“ parc. č. KN 3567/113, 3567/85, 3567/5 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. 

Zákysučie. 

 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 v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov 

štátnej správy. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„12427 Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK“   

na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 3567/113, 3567/85, 3567/5 v extraviláne k.ú. Krásno 

nad Kysucou m.č. Zákysučie. 

 

Popis stavby:  

Napojenie NN káblového rozvodu bude realizované samostatným vývodom z rezervy 

jestvujúcej rozpojovacej skrine PRIS-staničná, ktorá je umiestnená na parcele KN C 3567/5. 

NN káblový rozvod je navrhnutý zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/RE 

Rozpojovacie a istiace skrine PRIS budú umiestnené na hranici pozemkov tak, aby boli trvalé 

dostupné z verejne prístupného priestoru. Zapojenie rozpojovacích a istiacich skríň bude 

vykonané podľa schémy zapojenia. 

V trase NN kábla bude uložená optochránička typ OD 50. 
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 Stredoslovenská distribučná, akciová spoločnosť, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 

47 Žilina, IČO: 36 442 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, 

vložka č. 10514/L (ďalej len „Splnomocniteľ“), zastúpená pánom Ing. Josefom Nováčkom, 

riaditeľom divízie Energetické aktíva, udelila splnomocnenie spoločnosti Emil Sýkora-ČEJS, 

so sídlom SNP 181, 023 02, Krásno nad Kysucou, IČO 41 075 650 v zastúpení Emil Sýkora 

(ďalej len „Splnomocnený zástupca“) na: 

1. zastupovanie Splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní pred stavebným úradom a 

ostatnými orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj v ďalších konaniach, ktoré 

súvisia s vydaním územných rozhodnutí a stavebných povolení pre Splnomocniteľa, 

2. zastupovanie Splnomocniteľa v procese prípravy a realizácie stavby pred orgánmi štátnej 

správy a verejnej správy, správcami inžinierskych sieti, katastrálnom úrade, vlastníkmi 

(užívateľmi) pozemkov, dotknutými organizáciami, 

3. zastupovanie Splnomocniteľa pri stavebnom dozore a kolaudačných konaniach pri 

stavbách, kde je vlastníkom podľa stavebného zákona Splnomocniteľ, 

4. podanie žiadostí, preberanie písomnosti vydaných v súvislosti s územnými, stavebnými a 

kolaudačnými konaniami, 

na stavbu: „12427 - Krásno nad Kysucou - Zákysučie - Predĺženie NNK“ 

 

Podmienky pre umiestnenie stavby: 

1. Stavbu osadiť presne podľa zakreslenia na situačnom pláne, ktorý je súčasťou 

schválenej dokumentácie. 

2. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácii, orgánov miestnej 

samosprávy a štátnej správy: 

 

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

Čadca vyjadrenie zo dňa 05.02.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/002790-002: 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa § 68 písm. f) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Emila Sýkoru - ČEJS, SNP 

181, 023 02, Krásno nad Kysucou doručenej nám dňa 10.01.2020 o vyjadrenie sa k 

predloženému projektu stavby „12427 Krásno nad Kysucou- Zákysučie- Rozšírenie NNK“ 

vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) nasledovné 

vyjadrenie. 

Dotknutá lokalita sa nachádza na území, na ktorom v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny 

platí prvý stupeň ochrany. 

V zmysle platného RÚSES okresu Čadca (2013) riešené územie neleží v žiadnom z jeho 

prvkov. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné na stavbu „12427 Krásno nad Kysucou- Zákysučie- 

Rozšírenie NNK“ vydať stavebné rozhodnutie za splnenia nasledovných podmienok: 

1. počas stavebných prác dbať na ochranu existujúcej zelene, výkopovú ryhu viesť v 

dostatočnej vzdialenosti od kmeňov stromov, v prípade, že to nie je možné, v blízkosti 
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drevín výkopové práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy,             

tj. ručným výkopom, 

2. v prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín rastúcich mimo les je v zmysle        

§ 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny nutný súhlas orgánu ochrany prírody (Mesto 

Čadca),  

3. prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a na podmáčané 

lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného 

významu; v prípade, že prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby 

zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO. 

 

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

Čadca vyjadrenie zo dňa 15.01.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/001568-002: 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch) 
dáva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k predmetnej stavbe na základe 
predloženej PD nasledovné vyjadrenie. 
Pri výstavbe objektu sa predpokladá vznik odpadov ktoré sú zaradené podľa vyhl. MZP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov nasledovne: nemá námietok k realizácii 
stavby s tým, že: 
1. Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby 

zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie. 
2. Nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na 

prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované 
povolenie. 

3. Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe 
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác. 

4. Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie 
stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov 

5. Odpad- výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a 
prevádzkuje miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. 
Výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje 
stavba. Prebytok výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom 
sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie 
stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložené v súlade so zákonom o 
odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ust. zákona o 
odpadoch. 

 

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

Čadca vyjadrenie zo dňa 24.01.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/002207-002: 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách, predkladá podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 
zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) k 
predloženej projektovej dokumentácii nasledovné vyjadrenie: 
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Z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov orgán štátnej vodnej správy s umiestnením a s 
realizáciou stavby súhlasí. V prípade úniku znečisťujúcich látok (ropné látky) počas realizácie 
stavby do povrchových vôd, podzemných vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je 
potrebné vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách. 
 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 09.01.2020 pod  

č. 6612000441: 

Na základe žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko 

pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii 

(ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

 

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava vyjadrenie zo dňa 26.11.2019 pod                     

č. ET/MM19/1449:  

Stavba „Rozšírenie NNK – Krásno nad Kysucou – Zákysučie“ nezasahuje podzemné 

telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina a Energotel, a.s., Bratislava.  

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie zo dňa 

13.02.2020 pod č. 4600055689-60: 

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie na stavbu: „12427 – 

Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Predĺženie NNK“   

Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) súhlasí s vydaním územného / stavebného 

povolenia / ohlásenia drobnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej 

adresátom tohto listu na vyššie uvedenú stavbu. 

Ďalej požadujeme: 

1. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných 

elektroenergetických zariadení. (453/2000). Hlavné smery navrhovaného technického 

riešenia: 

Montáž NN podzemného vedenia dl. trasy 214 m 

Montáž NN rozvodných skríň PRIS 2 ks 

2. Na všetky pozemky v dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom 

pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. 

3. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení 

boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v 

ochrannom pásme stavby. 

4. Požadujeme aby boli všetky prvky boli použité v zmysle platného KPFC. 

5. Optickú chráničku použiť v zmysle KPFC HDPE 40/33. 

6. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu 

podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. 

(50/1976 Zb.) 

7. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a 

funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 

8. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú 

dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych 

http://www.ssd.sk/
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sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých 

stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

(neplatí pre pozemky mimo zastavaného územia obce - extravilán). PD nemusí obsahovať 

situáciu vo formáte *dgn. 

 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 12.12.2019 

pod č. TD/NS/0863/2019/Ki: 

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné 

povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem 

plynárenských zariadení.   

SPP-D súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania 

nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D. 

2. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

4. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia 

výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

5. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu. 

6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie SPP-D. 

7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727. 

8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 

000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 

zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyjadrenie 

zo dňa 19.02.2020 pod č. O20005118: 

Vyjadrenie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie 

1. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu v k.ú. 

Krásno nad Kysucou na parc.č. 3567/113 súhlasíme. 
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2. Navrhovanou stavbou dôjde ku kolízií s našim potrubím vyššieho významu SKV OC DN 

800mm v správe SEVAK a.s. V záujmovej území sa taktiež nachádzajú vodovodné prípojky 

pre jednotlivé nehnuteľností, ktoré nie sú v správe SEVAK. Informácie o týchto objektoch 

Vám poskytnú majitelia nehnuteľností. 

3. Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných 

vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných 

prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. 

Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia. 

4. Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti 

určené k ochrane vodovodného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV 

v šírke 5,0 m ( SKV OC DN 800 mm) od osi potrubie na obidve strany. 

5. V pásme ochrany VV je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie 

pevne spojene so zemou základom alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, 

ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho 

technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy 

(znižovať a zvyšovať krytie potrubia VV). 

6. Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami riešiť s príslušnými pracovníkmi HS vodovody 

ešte pred zasypaním ryhy za účelom ochrany našich potrubí. 

 

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava vyjadrenie o existencii PTZ – 

Orange Slovensko a.s. zo dňa 16.12.2019 pod č. BB-3086/2019:  

V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.  

 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina záväzné 

stanovisko zo dňa 16.12.2019 pod č. KPUZA-2019/25047-2/103631/KOP: 

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina  v konaní podľa stavebného 

zákona  a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska 

záujmov chránených pamiatkovým zákonom: 

1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 

povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 

materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových 

pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu 

Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

2. Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca 

stanovisko zo dňa 24.1.2020 pod č. RH-2020/00134: 

 Po preštudovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – „12427 Krásno nad 

Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK“ dávame zo zdravotno – hygienického hľadiska 

k uvedenému stavebnému zámeru súhlasné stanovisko. 
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Ul. A. Hlinku 4, 022 01 

Čadca vyjadrenie zo dňa 12.12.2019 pod č. ORHZ-CA2-2019/000545-002: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci posúdilo podľa § 28 zákona 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby pre stavebné konanie Rozšírenie NNK Krásno nad Kysucou- časť Zákysučie ,, na 

pozemku č. KN v k. ú. Krásno nad Kysucou a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 

súhlasí bez pripomienok. 

 

Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania: 

V rámci územného konania neboli uplatnené zo strany účastníkov konania žiadne 

námietky ani pripomienky. 

      Rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

Rozhodnutie nestratí platnosť, pokiaľ v tejto lehote bola podaná žiadosť o predĺženie jeho 

platnosti alebo žiadosť o vydanie stavebného povolenia.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 14.02.2020 podal navrhovateľ Emil Sýkora - ČEJS, so sídlom SNP 181, 023 02 

Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) žiadosť o vydanie územného rozhodnutia „12427 

Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 

3567/113, 3567/85, 3567/5 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie. 

  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

  Dňa 14.02.2020 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom 

začatie územného konania podľa ust. § 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení 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 06.03.2020 

o 09:00 hod., pričom o mieste a termíne ústneho pojednávania boli účastníci konania a dotknuté 

orgány upovedomené prostredníctvom doporučenej zásielky, pričom doručenky sú súčasťou 

spisu tvoriaceho územné konanie. 

 Stavebný úrad  prejednal predložený návrh a zistil, že umiestnenie stavby je v súlade 

s ust. § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku v znení 

neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon). Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle ust. § 4 a § 6 vyhlášky 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. 

 Umiestňovaná stavba nie je v rozpore s územným plánom ani  so záväznými regulatívmi 

územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. 
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           Na základe zisteného stavebný úrad rozhodol o návrhu tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

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. 

 

Príloha:  Situácia umiestnenia stavby 

                                                            

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta                     

 

Doručuje sa: 

1. Emil Sýkora – Čejs, SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou – navrhovateľ 

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

3. AGES s.r.o., SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou 

4. GALTON spol s.r.o., Hurbanova 30, 010 01 Žilina – projektant 

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

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

(správny poriadok) a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. 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. 

 

Dotknutí: 

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

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

Čadca (vodná správa, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo) 

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

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

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

6. Energotel, a.s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina 

7. Orange Slovensko a.s. – Michlovsky, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

8. RÚVZ Čadca, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca 

9. ORHaZz Čadca, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

10. O2 Slovakia, s,r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 



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

________________________________________________________________ 

9 
 

 

Vyvesené dňa : 16.03.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 16.03.2020    do .............................................................. 

 

 

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