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Číslo záznamu:  8512/2020                                    V Krásne nad Kysucou, 23.07.2020 

Číslo spisu:   220  

Vybavuje:   Bc. Ján Meliš  

Tel:   041/43 08 928 

Email:   jan.melis@mestokrasno.sk 

 

 

 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 

 

O z n á m e n i e 

 

 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho 

pojednávania s miestnym zisťovaním 
 

 

 Dňa 23.07.2020 podal navrhovateľ Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca, 

IČO: 44078544 v zastúpení Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 

Klokočov pri Čadci na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí – vodovod, 

plynovod, dažďová kanalizácia – IV. Etapa“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 12845, 

KN 12846/3, 12847 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou. 

 

      Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

 Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 

1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym 

účastníkom konania na stavbu „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych 

sietí – vodovod, plynovod, dažďová kanalizácia – IV. Etapa“ na pozemkoch registra „C“ 

parc. č. KN 12845, KN 12846/3, 12847 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou a súčasne 

nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 

 

 

 

13. augusta 2020 o 09:00 hod. 

so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou. 

                     

                              

 

Členenie stavby:                       Vnútroareálová komunikácia 

Predĺženie vodovodu DN 100 

Dažďová kanalizácia – Doplnok 

STL Plynovod 300 kpa 
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Predĺženie vodovodu DN 100 : Tento stavebný objekt zahŕňa rozšírenie vodovodnej siete v 

areáli priemyselného parku. Vodomerná šachta je situovaná na jestvujúcom potrubí pred 

areálom priemyselného parku. Navrhovaný vodovod sa skladá z 2 vetiev - „V2“ a „V2-l“o 

celkovej dĺžke 184,0 m. Potrubie bude z HDPE 100, D110. Na potrubí bude zriadených 5 

prípojok. Potrubie bude PN10, vyrobené v zmysle STN 643041. Vodovod musí byť súlade s 

STN 73 6005, STN 75 5401, 75 5402, 75 5410, 755630, 75 5911, 73 6005, 73 3050 a ostatnými 

platnými predpismi. Armatúry sú navrhnuté tak, aby vyhovovali podmienkam prevádzky a 

údržby. 

 

Dažďová kanalizácia – Doplnok : Tento stavebný objekt rieši napojenie siedmich vpustí s 

prípojkami. Navrhovaný stavebný objekt - Dažďová kanalizácia, bude odvádzať dažďovú vodu 

z navrhovanej vnútroareálovej cesty do dažďovej kanalizácie PVC DN 800. Kanalizačné 

potrubie bude vybudované z rúr PVC-U korugovaných DN 200 - prípojky od uličných vpustí. 

Uličné vpuste budú prefabrikované určené pre stokové siete a kanalizačné prípojky v rozsahu 

STN 73 6760. 

 

STL Plynovod 300 kpa : Predĺženie priemyselného plynovodu bolo vyvolané príchodom 

ďalších firiem do priemyselného parku. Plynovodné potrubie musí byť vzhľadom na jestvujúce 

aj navrhované siete uložené v súlade s normou STN 73 6005. Navrhované predĺženie STL 

plynovodu, ktorý je z PE a prevádzkový tlak má 0,4 MPa, musí byť v súlade s STN EN 15001-

1, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009, STN EN 12007-1:2013, STN EN 12007-2:2013, STN EN 

12007-3:2013, zák. 251/2012 Z.z., zák. č. 50/1976 Zb., STN EN 12327:2013, STN 73 6005, 73 

3050, zákon NRč. 124/2006, NV č. 395/2006 a č. 396/2006, vyhláška MPSVR SR č. 435/2012 

Z.z., vyhl. MPSVR SR č. 147:2013. Armatúry sú navrhnuté tak, aby vyhovovali podmienkam 

prevádzky a údržby. 

 

Vnútroareálová komunikácia : Stavenisko má rovinatý charakter, v riešenej časti je tvorené 

nespevneným terénom, bez kríkov a skrývky ornice. K areálu vedie novovybudovaná účelová 

prístupová komunikácia šírky 7,0 m s betónovým krytom, napojená na cestnú dopravnú sieť. 

Novonavrhovaný stavebný objekt je situovaný v jestvujúcom areáli pre sprístupnenie 

pozemkov s plánovanou pokračujúcou novostavbou priemyselných objektov. Vnútroareálová 

komunikácia uvažuje aj s premávkou návesovými vozidlami a bude zabezpečovať dopravnú 

obsluhu a napojenie novostavieb priemyselných objektov budovaných v areáli. Na riešené 

vnútroareálové komunikácie sa budú napájať samostatne priľahlé projektované účelové 

komunikácie a spevnené plochy sprístupňujúce vstupy do jednotlivých priemyselných objektov 

budovaných postupne vo výhľade. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k umiestneniu stavby uplatniť 

najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, 

ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Ak 

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

s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. V rovnakej lehote 

môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie. Ak niektorý z orgánov štátnej 

správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu 

pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta                    

 

Doručuje sa: 

1. Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci 

2. Všetkým známym účastníkom konania a ostatným účastníkom konania – vlastníkov 

pozemkov č. p. KN-C 12845, 12846/3, 12847 v k. ú. Krásno nad Kysucou sa 

rozhodnutie doručuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vzhľadom na charakter 

líniovej stavby v súlade s ustanovením § 3 a § 26 správneho poriadku verejnou 

vyhláškou, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu 

v Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou, 

posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

Na vedomie: 

1. Okresné riaditeľstvo PZ v Čadci, ODI Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 

2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, Ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

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

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

Čadca 

5. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 

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

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

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

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

10. Sevak, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

 

Vyvesené dňa : 23.07.2020      Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 23.07.2020    do .............................................................. 

 

 

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


