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R O Z H O D N U T 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 § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 

stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v správnom konaní podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 

Zb. (správny poriadok) rozhodol, že: 
1. Štefanovi Kuljovskému, bytom Kalinov 1256 v Krásne nad Kysucou 

2. Poľnohospodárskemu podieľníckemu družstvu, IČO : 36014087, so sídlom  Krásno nad 

Kysucou 

3. MUDr. Aurélii Kasajovej, bytom Krásno nad Kysucou č.1423  

4. Ing. Máriovi Kasajovi,  bytom Krásno nad Kysucou č.1423 

5. Marcelovi Kasajovi, bytom Krásno nad Kysucou č.1423 

6. Aurelovi Kasajovi, bytom Krásno nad Kysucou č.1423 

7. Helene Rajtekovej, bytom Krásno nad Kysucou č.1617 

8. Jozefovi Lahutovi, bytom Krásno nad Kysucou č.259 

9. Anne Lahutovej, bytom Krásno nad Kysucou č.259 

10. Petrovi Kormancovi,bytom Jablunkovská 160, 739 61 Třinec-Staré mesto, ČR 

11. Ing. Jaroslavovi Kormancovi, bytom A. Bernoláka 2042/8 v Čadci 

12. Mariánovi Kormancovi, bytom Raková č.527 

13. Ing. Mariánovi Kormancovi, bytom Na Podstráni 2669/28 v Kysuckom Novom Meste 

 

n e p r i z n á v a  postavenie účastníkov konania 
 

podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona v konaní začatom dňa 18.07.2019 z úradnej 

povinnosti podľa § 88 ods.1 písm.b/ v spojení s ust.§ 88a ods.1 stavebného zákona 

o dodatočnom povolení  už zrealizovaných stavebných prác na stavbe   „Záhradná chatka“, 

s ktorých uskutočňovaním  na pozemku parc.č. KN 1243/1 C KN v k.ú. Krásno nad Kysucou 

započali Peter Mekyňa a Viera Mekyňová, obaja bytom Krásno nad Kysucou  č.1433 a podané 

námietky  z a m i e t a.   

 

Námietky účastníkov konania: 

 V zákonom stanovenej lehote podali námietky ku konaniu o nepriznaní účastníkov 

konania nasledujúci:  

 Marcel Kasaj, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno nad Kysucou 

 Ing. Mário Kasaj, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno nad 

Kysucou 
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 MUDr. Aurélia Kasajová, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno 

nad Kysucou 

 

Marcel Kasaj, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno nad Kysucou 

v znení:   

„Ako dotknutá osoba a riadny účastník konania vo veci mesta Krásno nad Kysucou č. 

9711/2019 som sa nezúčastnil ústneho pojednávania a miestneho zisťovania dňa 

14.8.2020. 

Ako dotknutá osoba a riadny účastník konania som nevzniesol žiadne námietky vo veci 

mesta Krásno nad Kysucou č. 9711/2019. 

Akokoľvek, reagujem na porušenie práva, ktorého sa mesto Krásno nad Kysucou 

dopustilo v rámci konania č.j.: 223/8675/2020. 

Dňa 24.08.2020 som prevzal oznámenie o začatí správneho konania vo veci nepriznania 

postavenia účastníka konania podľa § 59 ods. 1 písm. b), stavebného zákona, v rámci 

ktorého mesto Krásno nad Kysucou mne nepriznáva postavenie účastníka konania. 

V reakcii na vyššie uvedené č.j. 223/8675/2020 uvádzam, že nepriznanie môjho 

postavenia ako účastníka konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona je 

nezákonné a nelegitímne. 

Ďalej uvádzam, že parcela KNC 1243/7 (LV č. 891; môj spoluvlastnícky podiel 1/8) 

bezprostredne a preukázateľne susedí s parcelou stavebníkov 1243/1, a preto evidentne 

spĺňam podmienku pre priznanie štatútu účastníka stavebného konania podľa §59 ods.l 

písm. b) stavebného zákona. 

Podávam námietku k č. j.: 223/8675/2020 a bezpodmienečne požadujem, aby mi bolo 

priznané postavenie účastníka konania, nakoľko spĺňam zákonnú požiadavku.“ 

Námietka číslo 1 sa zamieta, bližšie v odôvodnení rozhodnutia. 

 

MUDr. Aurélia Kasajová, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno nad 

Kysucou v znení:   

„Podávam týmto námietku k č.j. 223/8675/2020, nakoľko by som mala byť vylúčená ako 

účastník konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona. 

Poukazujem na skutočnosť, že práve podľa uvádzaného stavebného zákona §59 ods. 1 

písm. b) mám byť účastníkom konania, nakoľko môj pozemok KNC 1243/7 (ZPN) 

bezprostredne susedí s pozemkom stavebníkov KNC 1243/1. Pokiaľ ma chce mesto 

Krásno nad Kysucou účelovo vylúčiť ako účastníka stavebného konania tak uvádzam, že 

mesto Krásno nad Kysucou pridelilo právo byť účastníkom stavebného konania 

rozhodujúcim vlastníkov ostatných susediacich pozemkov. Aplikovaním logiky vylúčenia 

všetkých vlastníkov susediacich pozemkov by jedinými účastníkmi stavebného konania 

boli iba samotní stavebníci. 

Ďalej uvádzam, že nehnuteľnosť, rodinný dom č. 1423, je najbližšou stavbou k stavbe 

stavebníkov. Zároveň rodinný dom č. 1423 je jedinou skolaudovanou a riadne užívanou 

stavbou v lokalite (zo všetkých účastníkov konania iba vlastníci nehnuteľnosti č. 1423 

disponujú stavbou). 

V takomto prípade je úplne bežnou praxou, že mestá a stavebné úrady priznávajú 

postavenie účastníkovi konania i bez ohľadu na susediaci pozemok (tzv. susediaci 

pozemok v „druhom“, alebo “treťom“ rade), nakoľko vlastníci stavby sú najviac 

dotknutými osobami stavbou stavebníkov.  
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Na základe vyššie uvedených, plne a jednoznačne preukázateľných skutočností, je 

vylúčenie mojej osoby ako účastníka stavebného konania nezákonné a žiadam o priznanie 

postavenia účastníka predmetného stavebného konania.“  

Námietka číslo 2 sa zamieta, bližšie v odôvodnení rozhodnutia. 

 

Ing. Mário Kasaj, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno nad Kysucou 

v znení:   

„Dňa 27.08.2020 mi bolo doručené oznámenie o začatí správneho konania vo veci 

nepriznania postavenia účastníka územného konania podľa §-u 59 ods. 1 písm. b) 

stavebného zákona. V rámci predmetného konania mám byť vylúčený ako účastník 

konania, nakoľko stavba nášho rodinného domu č. 1423 nemá spoločnú hranicu s 

pozemkom stavebníkov CKN 1243/1. 

Týmto podávam námietku voči nepriznaniu postavenia účastníka konania, ktoré je 

účelové, aby sa mňa Mesto Krásno nad Kysucou a stavebný úrad zbavil ako účastníka 

konania a vyhovel dodatočnému stavebnému povoleniu. 

Uvádzam, že spĺňam podmienku podľa §-u 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona, nakoľko 

naša parcela CKN 1243/7 (ZPN) preukázateľne susedí s parcelou CKN 1243/1. 

Poukazujem na skutočnosť, že ostatní rozhodujúci vlastníci susediacich parciel (okrem 

iného brat stavebníka s manželkou) neboli vylúčení ako účastníci konania. Uvedený 

postup Mesta Krásno nad Kysucou nemožno pomenovať inak ako diskriminačný. Navyše 

náš rodinný dom je najbližšou a jedinou stavbou k čiernej stavbe stavebníkov, pričom je 

bežnou praxou prideľovať postavenie účastníka konania i bez susediaceho pozemku 

(spomedzi všetkých účastníkov konania sú vlastníci rodinného domu č. 1423 a zároveň 

parcely CKN 1243/7 najviac dotknutými osobami). 

Na základe vyššie uvedeného mesto Krásno nad Kysucou ohýba a prispôsobuje právo v 

prospech stavebníkov, ktorým chce mesto Krásno nad Kysucou a primátor Ing. Jozef 

Grapa evidentne vyhovieť, čomu sa už stalo viac krát v minulosti. 

Ďalšou závažnou skutočnosťou je, že stavbu záhradnej chatky, ktorá bola vykonaná 

načierno, možno dodatočným povolením zlegalizovať len za splnenia podmienok, ktoré 

uviedol odvolací orgán. Tieto podmienky naďalej nie sú splnené. 

Za týchto okolností je v podstate preukázateľné, že som ako spoluvlastník parcely CKN 

1243/7 dotknutou osobou, pričom štatút účastníka konania a dotknutej osoby mi priznáva 

priamo zákon.“  

Námietka číslo 3 sa zamieta, bližšie v odôvodnení rozhodnutia. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 20.08.2020 Mesto Krásno nad Kysucou oznámilo začatie správneho konania podľa 

§ 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) vo veci nepriznania postavenia účastníka 

konania podľa § 59 ods. 1 písm. b/: 

Štefanovi Kuljovskému, bytom Kalinov 1256 v Krásne nad Kysucou; Poľnohospodárskemu 

podieľníckemu družstvu, IČO : 36014087, so sídlom  Krásno nad Kysucou; MUDr. Aurélii 

Kasajovej, bytom Krásno nad Kysucou č.1423; Ing. Máriovi Kasajovi,  bytom Krásno nad 

Kysucou č.1423; Marcelovi Kasajovi, bytom Krásno nad Kysucou č.1423; Aurelovi Kasajovi, 

bytom Krásno nad Kysucou č.1423; Helene Rajtekovej, bytom Krásno nad Kysucou č.1617; 

Jozefovi Lahutovi, bytom Krásno nad Kysucou č.259; Anne Lahutovej, bytom Krásno nad 

Kysucou č.259; Petrovi Kormancovi, bytom Jablunkovská 160, 739 61 Třinec-Staré mesto, ČR; 
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Ing. Jaroslavovi Kormancovi, bytom A. Bernoláka 2042/8 v Čadci; Mariánovi Kormancovi, 

bytom Raková č.527; Ing. Mariánovi Kormancovi, bytom Na Podstráni 2669/28 v Kysuckom 

Novom Meste 

v konaní o dodatočnom povolení  už zrealizovaných stavebných prác na stavbe „Záhradná 

chatka“, s ktorých uskutočňovaním  na pozemku parc.č. KN 1243/1 C KN v katastrálnom území 

Krásno nad Kysucou započali Peter Mekyňa a Viera Mekyňová, obaja bytom Krásno nad 

Kysucou  č.1433 začatom dňa 18.07.2019 z úradnej povinnosti podľa § 88 ods.1 písm.b/ v 

spojení s ust.§ 88a ods.1 stavebného zákona 
 

Podľa ustanovenia § 14 ods.  (1) zákona o správnom konaní „Účastníkom konania je ten, o 

koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, 

právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom 

konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených 

záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.“ 

      

        Podľa ustanovenia § 59 ods.1 písm. b) stavebného zákona účastníkmi stavebného konania sú 

osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným 

povolením priamo dotknuté. 

 

       Podľa § 139 ods.2 stavebného zákona  

- písm.c/ „susedné pozemky a stavby na nich“, rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú 

hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správneho konania podľa tohto zákona a stavby na týchto 

pozemkoch, 

- písm.d/ „susedná stavba“, rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú 

hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť 

navrhovanou stavbou dotknuté. 

 

z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok  zakotvených v ust. § 59 ods.1 písm.b/ stavebného 

zákona  v spojení  ust.   § 139 ods.2 písm.c/ alebo d/ tohto zákona z dôvodu, že  

 

1. v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už riadne dokončená, podmienky pre 

jej uskutočnenie sa v rozhodnutí už neuvádzajú vrátane určenia stavebného dozoru Štefana 

Kuljovského 

2. stavba rodinného domu súp.č. 1423 spočívajúca  na pozemku parc.č. CKN 1241/3, ktorý 

nemá spoločnú hranicu so stavebným pozemkom parc.č. CKN 1243/1 nie je  stavbou, ktorej 

užívanie by mohlo  byť umiestnením a uskutočnením navrhovanej stavby  priamo dotknuté 

/§ 6 ods.1 vyhl.č.532/2002 Z.z./ 

3. ostatní účastníci konania boli vylúčení z konania z dôvodu, že stavebný úrad nezistil ako sú 

ich vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám na nich stavebným 

povolením priamo dotknuté /§ 59 ods.1 písm. b) stavebného zákona/  

 

       V súlade s ust.§ 33 ods.1 a 2 správneho poriadku Mesto Krásno nad Kysucou  

dotknutých účastníkov vyzvalo, aby  v záujme ochrany svojich práv a právom chránených 

záujmov  najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia pred vydaním 

rozhodnutia uplatnili svoje právo vyjadriť sa k dôvodom, pre ktoré im nemá byť priznané 

postavenie účastníka v neskončenom konaní, v ktorom rozhoduje o dodatočnom povolení  už 

zrealizovaných stavebných prác na stavbe „Záhradná chatka“,  resp. k dôvodom, pre ktoré majú 

byť vylúčený z tohto konania. 
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 V zákonom stanovenej lehote podali námietky ku konaniu o nepriznaní účastníkov 

konania nasledujúci účastníci:  

 Marcel Kasaj, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno nad Kysucou 

 Ing. Mário Kasaj, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno nad 

Kysucou 

 MUDr. Aurélia Kasajová, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno 

nad Kysucou 

Námietky číslo 1 – 3 stavebný úrad zamietol.  

 

Okresný úrad v sídle kraja Žilina - odbor výstavby a bytovej politiky v odvolacom 

rozhodnutí č. OU-ZA-OVBP2/2020/007988/Kod uložil stavebnému povinnosť opätovne sa 

zaoberať okruhom účastníkov konania. Stavebný úrad preto vychádza z tohto rozhodnutia 

podľa citovaného:   
„Predmetom rozhodovania správnych orgánov podľa zákona o správnom konaní sú práva, 

právom chránené záujmy a povinnosti a ich ochrana. V právnej praxi je preto dôležité vedieť, 

kto a pri splnení akých predpokladov má mať pri rozhodovaní správneho organu v konkrétnej 

vecí postavenie účastníka konania. Správny poriadok v úst.§ 14 ustanovuje všeobecne spoločné 

podmienky pre identifikáciu účastníka konania t.j. okruh osôb, ktoré by pri rozhodovaní 

správneho úradu prichádzali do úvahy v rámci jednotlivých druhov konania. Osobitné predpisy 

/ods.2 ustanovenia/ však ďalej môžu ustanovovať výnimku z tohto všeobecného pravidla. 

Posledná novela správneho poriadku výslovne zakotvila tzv. subsidiárny charakter správneho 

poriadku vo vzťahu k osobitným zákonom, ktoré upravujú rozhodovania správnych orgánov. 

To znamená, že ak osobitný zákon dáva podrobnejšiu úpravu na riešenie určitej procesnej 

otázky, správny orgán je povinný prednostne postupovať podľa tohto osobitného predpisu. 

Stavebný zákon ako osobitný zákon okruh účastníkov stavebného konania vymedzuje 

podrobnejšie v úst.§ 59. Podľa tohto ustanovenia a jeho odseku 1 písm. b/ v stavebnom konaní 

účastníkmi tohto konania sú aj právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k 

pozemkom alebo stavbám ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byt rozhodnutím 

priamo dotknuté. Stavebný zákon teda v citovanom ustanovení vymedzuje okruh účastníkov tak, 

že pre priznanie postavenia účastníka v konaní musí osoba preukázať splnenie dvoch zákonných 

podmienok Prvou podmienkou je preukázať, že je vlastníkom pozemku pod navrhovanou 

stavbou alebo vlastníkom susedného pozemku alebo stavby a druhou, že toto jej preukázané 

vlastníctvo môže byť rozhodnutím priamo aj dotknuté. Úst.§ 139 vymedzuje podrobnejšie pojem 

„susedné pozemky a stavby na nich“ a „susednú stavbu“. Susedným pozemkom a stavbou na 

tomto pozemku podľa ods.2 písm. c/ tohto ustanovenia sa rozumie pozemok, ktorý má spoločnú 

hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správneho konania a susednou stavbou podľa písm. 

d/ sa rozumie stavba na pozemku ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v 

konaní podľa tohto zákona ide, ak jej užívanie z hľadiska požiadaviek kladených na 

umiestňovanie stavieb uvedených v úst.§6 ods.1 vyhl. č. 532/2002 Z.z., môže byt alebo už je 

dodatočne povoľovanou stavbou priamo dotknuté. Ide najmä o prípad, keď dodatočným 

povolením stavby by mohlo dôjsť k zníženiu denného presvetlenia alebo preslnenia jej 

vnútorných obytných priestorov alebo k zmareniu jej údržby. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, 

že postavenie účastníkov konania podľa stavebných predpisov patri výlučne len osobám, ktoré 

spĺňajú všetky tieto podmienky 

Podľa skutkového stavu zachyteného na situačnom výkrese, ktorý je súčasťou stavebníkmi 

predloženej projektovej dokumentácie /ďalej len PD/, stavbu záhradnej chatky stavebníci 
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postavili na pozemku parc.č.1243/1 C KN a to na najkratšej spojnici od spoločnej hranice s 

pozemkom parc.č.1242/1 C KN vo vzdialenosti 2,30 m a od severnej obvodovej steny rodinného 

domu súp.č.1423 vo vzdialenosti cca 12,0m. Výška južnej obvodovej steny záhradnej chatky 

podľa stavebníkmi predloženej PD má byť 2,465m. 

Podľa právneho stavu stavba je umiestnená na pozemku parc.č, 1243/1 C KN evidovanom na 

LV č.3068 ako orná pôda o výmere 1166m2 v podielovom spoluvlastníctve stavebníkov Petra 

Mekyňu a Viery Mekyňovej. Predmetný pozemok v mieste dodatočne povoľovanej stavby má z 

južnej strany spoločnú hranicu s pozemkom parc.č. 1241/1 C KN evidovanom na LV č.2950 

ako orná pôda o výmere 1394 m2 v bezpodielovom spoluvlastníctve Antona Mekyňu a Margity 

Mekyňovej, obaja bytom Struhy 1274/16 v Krásne nad Kysucou a zo severnej strany spoločnú 

hranicu s pozemkom par.č. 1244/1 C KN, ku ktorému v registri „C KN“ nie je založený list 

vlastníctva. Porovnaním evidencie registra „E N z C KN“ bol pozemok parc.č.1244/1 C KN 

vytvorený z pozemkov parc.č.1244 E KN a sčasti z pozemku parc.č.1245 E KN. Ako vlastníci 

tohto pozemku sú na LV č.7395 podieloví spoluvlastníci uvedení pod por.č.1 až 7 s tým. že k 

vlastníkom pod por.č. 1,2,3,5 a 8 správu k ich podielom vykonáva Slovensky pozemkový fond 

Bratislava. Ako známy spoluvlastníci sú pod por.č.4 a 6 evidovane Štefánia Polačkova 

r.Poštekova, bytom Krásno nad Kysucou č.798 /podiel 1/8/ a pod por.č.6 Helena Potočárová 

r.Miková, bytom Krásno nad Kysucou č.1302. 

Odvolateľ Ing. Mário Kasaj podľa výpisu z LV č.891 je spoluvlastníkom pozemku parc.č.1241/3 

C KN a spoluvlastníkom stavby rodinného domu sup.č.1423 postavenom na tomto pozemku s 

výškou podielu 1/8. Predmetný pozemok nemá spoločnú hranicu s pozemkom parc.č.1243/1 C 

KN, na ktorom je postavená záhradná chatka, ktorá je predmetom tohto konania. 

Berúc do úvahy výšku južnej obvodovej steny na dodatočne povoľovanej stavbe záhradnej 

chatky k jej vzdialenosti od rodinného domu súp.č.1423, ktorého je odvolateľ spoluvlastníkom, 

nie je odvolaciemu orgánu zrejmé, na základe akých skutkových alebo právnych skutočnosti 

stavebný úrad pri vymedzovaní okruhu účastníkov toto postavenie priznal odvolateľovi a 

ďalším spoluvlastníkom tohto rodinného domu, nakoľko z podkladov založených v správnom 

spise dodatočne povoľovanou stavbou nemohlo a nemôže dôjsť k vzniku takých nežiaducich 

imisií, následkom ktorých by bolo alebo mohlo byt spôsobené zníženie presvetlenia alebo 

preslnenia vnútorných obytných priestorov v tomto ich rodinnom dome a k zníženiu tak pohody 

bývania v ňom /zmarenie jeho účelného a nerušeného užívania/ alebo k mareniu jeho riadnej 

údržby tak, ako to ma na zreteli ust.§ 6 ods.1 vyhl.č.532/2002 Z.z.. V námietkach uplatnených 

pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia a v podanom odvolaní vznik takýchto nežiaducich 

imisií z dodatočne povoľovanej stavby odvolateľ nakoniec ani neprodukoval.“ 

 

Stavebný úrad  zamieta námietky 1-3 na základe vyššie uvedeného a na základe toho, 

že účastníci konania Marcel Kasaj, Ing. Mário Kasaj a MUDr. Aurélia Kasajová, všetci trvale 

bytom Krásno nad Kysucou č. 1423, 023 02 Krásno nad Kysucou nepredložili žiadne dôkazy 

akým spôsobom by ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich týmto 

povolením mohli byť priamo dotknuté. Na základe predloženej PD a aj na základe 

vykonaného zisťovania štátneho stavebného dohľadu je zrejeme, že stavba „Záhradná chatka“ 

na pozemku parc.č. KN 1243/1 C KN v k.ú. Krásno nad Kysucou stavebníkov Petra Mekyňu a 

Viery Mekyňovej, obaja bytom Krásno nad Kysucou  č.1433 svojimi parametrami (pôdorys, 

výška stavby a spôsob budúceho využívania)  nemôže spôsobiť svojím umiestnením, že by 

došlo k zníženiu presvetlenia alebo preslnenia vnútorných obytných priestorov v tomto ich 
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rodinnom dome a k zníženiu tak pohody bývania v ňom /zmarenie jeho účelného a nerušeného 

užívania/ alebo k mareniu jeho riadnej údržby.   

Na základe zisteného skutkového a právneho vzťahu stavebný úrad rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti 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                     

               

 

 

Doručuje sa: 

1. Štefan Kuljovský, Kalinov 1256, 023 02 Krásno nad Kysucou 

2. MUDr. Aurélia Kasajová, č. 1423, 023 02 Krásno nad Kysucou 

3. Ing. Mário Kasaj, č. 1423, 023 02 Krásno nad Kysucou 

4. Marcel Kasaj, č. 1423, 023 02 Krásno nad Kysucou 

5. Aurel Kasaj, č. 1423, 023 02 Krásno nad Kysucou 

6. Helena Rajteková, č. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou 

7. Jozef Lahuta, č. 259, 023 02 Krásno nad Kysucou 

8. Anna Lahutová, č. 259, 023 02 Krásno nad Kysucou 

9. Peter Kormanec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, Staré mesto, ČR 

10. Ing. Jaroslav Kormanec, A. Bernoláka 2042/8, 022 01 Čadca 

11. Marián Kormanec, č. 527, 023 51 Raková 

12. Účastníkom konania Poľnohospodárske podieľnícke družstvo, 023 02 Krásno nad 

Kysucou a Ing. Marián Kormanec, Na Podstráni 2669/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

sa písomnosť 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 § 61 ods. 

4 stavebného zákona z dôvodu ich neznámeho pobytu. Písomnosť musí byť vyvesené 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu 
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Vyvesené dňa : 22.10.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 22.10.2020    do .............................................................. 

 

 

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

 


