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Vec: Marek Bednár a Veronika Bednárová, obaja trvale bytom Stred 5, 023 11 

Zákopčie – žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Novostavba rodinného 

domu“ v Krásne nad Kysucou m.č. Zákysučie v územnom konaní 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

 

 Navrhovatelia Marek Bednár a Veronika Bednárová, obaja trvale bytom Stred 5, 

023 11 Zákopčie v zastúpení spoločnosti HEAD Studio s.r.o., 010 01 Mojš 132, IČO: 

50 474 251 podali dňa 07.05.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení stavieb „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 

4148/49 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 stavieb 

 

„Novostavba rodinného domu“  

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 4148/49 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou 

m.č. Zákysučie. 

 

Popis stavby:  

Stavebný objekt SO 01 Rodinný dom je jednopodlažný čiastočne podpivničený so sedlovou 

strechou. Pôdorys rodinného domu má tvar obdĺžnika s max. rozmermi 14,375 x 12,10 m. 

Hlavný vstup sa nachádza na západnej strane. Denná zóna je situovaná na južnú stranu 

a nočná zóna sa nachádza na severozápadnej a východnej strane. Suterén je osadený na 

východnej strane do svahovitého terénu. Parkovanie bude riešené stavebným objektom         

SO 02 - Prístrešok  s dvoma státiami pre dva automobily, ktorý sa nachádza na severnej strane 

na začiatku pozemku.  
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Základné údaje charakterizujúce stavbu: 

SO 01 Rodinný dom: 

Zastavaná plocha domu:       173,94 m2 

Podlahová plocha 1.PP:       81,20 m2 

Podlahová plocha 1.NP:       142,51 m2 

Výška objektu:         5,900 m od ±0,000  

Úroveň 1.PP:         -2,850 

Úroveň 1.NP:          ±0,000 

 

SO 02 Prístrešok 

Zastavaná plocha prístrešku:       33,00 m2 

 

SO 03 Elektrická prípojka na sieť NN 

SO 04 Vodovodná prípojka - studňa 

SO 05 Kanalizačná prípojka 

SO 06 Plynová prípojka 

 

Spevnené plochy:                   162,88 m2 

 

Podmienky pre umiestnenie stavby: 

1. Stavba bude umiestnená od susedných pozemkov v zmysle situačného výkresu, ktorý 

tvorí súčasť tohto rozhodnutia 

2. Dažďové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebníka tak,                  

aby nedošlo k podmáčaniu susedných nehnuteľností.  

3. 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 záväzné stanovisko zo dňa 30.06.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/007767-004: 

Výstavba je navrhovaná na pozemku parcelné č. CKN 4148/49 v k. ú. Krásno nad 

Kysucou. Druh pozemku na parcele – trvalý trávny porast. Parcela je umiestnená priamo pri 

miestnej komunikácii. Podľa LV je parcela umiestnená mimo zastavaného územia obce. 

Navrhovaná výstavba bezprostredne nadväzuje na existujúcu výstavbu. Parcela nie je riešená 

v územnom pláne na výstavbu, ale existujúca výstavba, ktorá sa tu nachádza (vzdialená cca 

12 m) je riešená v územnom pláne na výstavbu. 

Záujmové územie sa nachádza v území, kde platí podľa zákona o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany. Podľa RÚSES okresu Čadca 

(2013) sa v dotknutom území nenachádza žiadna časť prírody, ktorá si vyžaduje osobitnú 

ochranu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

V záujmovom území sa nenachádza územie európskeho významu NATURA 2000. Na parcele 

sa nenachádzajú chránené biotopy rastlín ani živočíchov. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné stavbu „Novostavba rodinného domu“ 

umiestniť na pozemku parcelné č. CKN 4148/49 v k. ú. Krásno nad Kysucou za splnenia 

nasledovných podmienok: 
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1. Stavebné a terénne úpravy uskutočňovať po miestnych komunikáciách. 

2. Pri vegetačných úpravách nepoužívať invázne druhy drevín a rastlín ako sú napr. sumách 

pálkový, javorec jaseňolistý, pajaseň žliazkatý, pohánkovec japonský, astra novobelgická, 

a novoanglická. 

3. Pre vegetačné úpravy navrhujeme prednostne použiť ovocné stromy a pôvodné dreviny 

ako sú napr. lipa malolistá, lipa veľkolistá, brest hrabolistý, javor mliečny, javor horský, 

baza čierna. 

4. Na komínové teleso bude namontovaná mreža o veľkosti oka maximálne 5 x 5 cm z 

dôvodu zamedzenia prístupu pre nočné živočíchy (sovy a pod.). 

5. Odpad vzniknutý pri stavebných prácach odviezť a zlikvidovať v zmysle zákona NR SR č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 06.05.2020 pod  

č. 6612011926: 

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 Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. 

 

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

07.04.2020 pod č. 4300131973-32: 

Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. 

Vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému konaniu.  

1. V predmetnej lokalite k. ú. Krásno nad Kysucou, sa v záujmovom území, blízkosti parcely 

KN-C 4148/49 nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. - vzdušné NN 

vedenie nadzemné a podperné body. 

Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku SSD Vám prikladáme na situačnom 

výkrese, ako prílohu tohto vyjadrenia, (modrou prerušovanou VVN vedenia 110kV 

vzdušné, červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 

22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN 

podzemné). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné 

vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV 

od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov. NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 

na každú stranu 1 meter. VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) Pri 

realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 

určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 

križovaní. 

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 
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6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: 

https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného 

denníka. 

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 

min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 

tretích osôb. 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie k bodu 

a podmienkam pripojenia  zo dňa 07.04.2020 pod č. 4300131973-32: 

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. pre pripojenie 

Vášho odberného miesta.: nachádzajú 

2. Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. 

Odovzdávacie miesto a nový bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej 

skrinke SPP2, ktorá bude umiestnená na podpernom bode v majetku SSD, a.s. – pri 

parcele č. 4148/49 (viď mapa). 

3. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25Ampér, 

charakteristika B. 

4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 

251/2012 Z.z.. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpečí 

výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, 

v pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD. 

5. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (ďalej RE) 

bude vyhotoveným káblom min. AYKY-J4Bx16mm2 mechanicky chránený v ochrannej 

trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť) 

6. Meranie  elektriny bude umiestené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste 

vzdialenom min. 2m a max. 30m od bodu pripojenia (stĺpa). Vyhotovenie RE musí 

vyhovovať platnej norme STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie 

elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. 

Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. 

V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú 

je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode 

ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 

508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke 

www.ssd.sk 

7. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvoriť so SSD pripojovaciu zmluvu, 

uhradiť pripojovací poplatok a vybudovať zo strany odberateľa elektricky prívod po RE 

(vrátane) v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu 

odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. 

(ďalej SSD), ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektricky prívod je súčasťou 

odberného elektrického zariadenia odberateľa. Odberateľ je povinný mať pred 

vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na 

ktorých bude tento elektricky prívod umiestnený. 

https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv
http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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8. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje 

žiadateľ na vlastné náklady. (odberateľov majetok) 

9. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred 

požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a 

odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z 

odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 

Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového 

rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný kedykoľvek predložiť na vyžiadanie zo strany 

SSD k nahliadnutiu v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

10. Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických 

podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického 

prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné 

pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od 

okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na 

pripojenie odberného elektrické zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej len 

„Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude 

zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty 

podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie 

pripojenia – Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“ zrealizuje 

vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu 

a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave. 

11. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD a po 

vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa 

Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny 

alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý 

následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej 

sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných 

podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla i e možné zahájiť samotnú dodávku 

elektriny. 

 

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

zo dňa 15.04.2020 pod č. O20011822: 

K vydaniu územného rozhodnutia: 

S vydaním územného rozhodnutia na stavbu „ Novostavba rodinného domu“ parc. č. 4148/49 

k.ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme. Cez uvedenú parcelu neprechádzajú inžinierske siete 

v správe SEVAK a.s. 

 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 13.05.2020 

pod č. TD/KS/0116/2020/Šo: 

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné 

konanie k výstavbe plynárenského zariadenia a k umiestneniu stavby z hľadiska 

bezpečnostných a ochranných pásiem existujúcich plynárenských zariadení.    

SPP-D súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

http://www.ssd.sk/
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2. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 

podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a 

TRP 906 01, 

3. pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 

vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

4. pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-

distribucia.sk), 

5. v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 

6. stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), 

najmä TPP 702 01, 

7. stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 

7006070420, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

1. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odberných skúšok oprav, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

2. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 

4107) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme 

plynárenských zariadení, 

3. stavebník je povinný realizovať výkopové prace vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 

každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zaradení v súlade s STN 73 3050 až 

po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov, 

4. prístup k akýmkoľvek technologickým; zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto prace nevzťahuje vydané povolenie SPP-D 

5. odkryté plynovody, káble, ostatne inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu, 

6. stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

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

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

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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8. stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavb, rep. aby pri prevádzkovaní 

nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

9. stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) 

a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, 

aby boli prístupné z vereného priestranstva, 

10. stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim 

distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba 

oprávnená osoba – zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam 

zhotoviteľov, je zverejnený na webovom sídle SPP-D; 

11. stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“ bola 

vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu, 

12. stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho 

plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu 

prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D 

13. stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-

D, pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia 

podľa prílohy, 

14. po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorov 

vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možne požiadať o montáž meradla a uviesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky. 

 

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 07.05.2020 podali navrhovatelia Marek Bednár a Veronika Bednárová, obaja 

trvale bytom Stred 5, 023 11 Zákopčie v zastúpení spoločnosti HEAD Studio s.r.o., 010 01 

Mojš 132, IČO: 50 474 251 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavieb „Novostavba 

rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 4148/49 v extraviláne k.ú. Krásno 

nad Kysucou m.č. Zákysučie.  

 Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

  Dňa 13.05.2020 stavebný úrad oznámil známym 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 05.06.2020 

o 09:00 hod., pričom o mieste a termíne ústneho pojednávania boli známi účastníci konania 
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a dotknuté orgány upovedomené prostredníctvom doporučenej zásielky, pričom doručenky sú 

súčasťou spisu tvoriaceho územné konanie. 

 Stavebný úrad  prejednal predložený návrh a zistil, že umiestnenie stavieb 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 stavieb 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. 

 Umiestňované stavby nie sú v rozpore s územným plánom ani  so záväznými 

regulatívmi územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. 

           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). 

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku. 

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta                     

 

Príloha:  Situácia umiestnenia stavby 

 

Doručuje sa: 

1. Marek Bednár, Stred 5, 023 11 Zákopčie – stavebník 

2. Veronika  Bednárová, Stred 5, 023 11 Zákopčie – stavebník 

3. HEAD Studios s.r.o., Mojš 132, 010 01 Žilina – projektant 

4. Mgr. Králiková Miroslava, č. 1163, 023 02, Krásno nad Kysucou 
5. Biroš Michal, Kalinov 1635, 023 02 Krásno nad Kysucou 

6. Slovenský pozemkový fond, Búdkový 36, 811 04 Bratislava 

7. Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie 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 § 42 ods. 2 stavebného zákona z dôvodu neznámeho pobytu 

niektorých osôb a z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov konania na pozemkoch 
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registra „C“ parc. č. KN 4158/1 a na pozemkoch registra „E“ parc. č. KN 4148. 

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 v Čadci, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 

3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 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 : 06.07.2020      Zvesené dňa: .............................................. 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 06.07.2020    do .............................................................. 

 

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

                    

 


