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Č.j.: 221/872/2021/Mel              V Krásne nad Kysucou, 12.05.2021 

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A 

UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA A MIESTNEHO ZISŤOVANIA 
 

Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca, IČO: 44078544 v zastúpení Ing. Kristína 

Krištiaková, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci (ďalej len "navrhovateľ") dňa 12.05.2021 

podal na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu : 

 

„TS a VN rozvody“ 
na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 6012/276, KN 6012/192, KN 6012/277, KN 12850, KN 

12853/2, KN 12852/11, KN 12852/10, KN 6417/386, KN 6417/387, KN 6417/393, KN 12849/2 

v areáli priemyselného parku v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad 

Kysucou vydané územné rozhodnutie dňa 07.04.2021 pod č.j. 220/395/2021. Rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 11.05.2021. 

 Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 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 stavebného 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. 

Popis stavby: Účelom VN káblového rozvodu je potreba napojenia odberateľov na elektrickú energiu 

v areáli bývalej Dreviny v k.ú. Krásno nad Kysucou. VN káblový rozvod je vybudovaný odbočením z 

VN rozvádzača nachádzajúceho sa v spínacej stanici SS_REALITY-SK umiestnenej na parcele KN-C 

6012/276, ktorá je umiestnená v blízkosti výrobnej haly spoločnosti Eliastech, s.r.o.. 

 
Členenie stavby:                                       SO 01 – VN rozvody 

  PS 01 – Trafobox 

  PS 02 – Spínacia stanica 

PS 03 – Trafostanica 

SO 01 - VN rozvody 
VN káblový rozvod bude riešený VN zemným káblovým vedením NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 

12,7/22kV. VN káblový rozvod bude vedený v káblových chráničkách, ktoré sú pre jednoduchosť 

zaťahovania káblových vedení každých cca 46 m prerušené a je inštalovaná zaťahovacia káblová šachta. 

Káblové vedenie je v spínacej stanici SS_REALITY-SK ukončené vo VN rozvádzači v poli č.9 a č. 10. 

Spínacia stanica slúži aj pre napojenie objektu trafoboxu TS_REALITY-SK1, ktorý je napájaný z poľa 

č. 11. Istenie trafoboxu je zabezpečené VN poistkami s hodnotou ln=40A. Zo spínacej stanice pokračuje 

káblové vedenie do trafostanice TS_REALITY-SK2, v ktorej je ukončené vo VN rozvádzači v poli č.1 

a č.2. Z trafostanice TS_REALITY-SK2 pokračuje z poľa č.4 VN káblový rozvod do VN rozvádzača 

trafostanice TS_3ENERGY.  
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PS 01 - Trafobox 
Trafobox bude riešený ako bloková stanica EH8 var.A do 630 kVA bez VN rozvádzača, od výrobcu 

ELEKTRO HARAMIA. VN prívod bude pripojený priamo na VN prechodky transformátora. Istenie 

transformátora je zabezpečené VN poistkami s hodnotou l„=40A v spínacej stanici SS_REALITY-SK 

v poli č. 11. Vnútorná dispozícia trafoboxu je zrejmá z výkresu. Bloková stanica je určená pre trvalú 

prevádzku vo vonkajšom prostredí podľa STN 33 2000-5-51. Trafobox je umiestnený na parcele CKN 

6012/277, s označením TS_REALITY-SK1. 

PS 02 - Spínacia stanica 
Spínacia stanica je typ EH 1.A, od výrobcu ELEKTRO HARAMIA. Spínacia stanica bude napájaná VN 

slučkou. Káblové vedenie bude v spínacej stanici ukončené vo VN rozvádzači v poli č. 9 a č. 10. 

Spínacia stanica slúži aj pre napojenie objektu trafoboxu, ktorý je napojený z poľa č. 11. Spínacia stanica 

je umiestnená na parcele CKN 6012/276, s označením SS_REALITY-SK 

PS 03 - Trafostanica 
Trafostanica je riešená ako Betónová bloková transformačná stanica, typ: EH1 ATYP 22/0,420 kV 630 

kVa. Trafostanica je napojená káblovým vedením zo spínacej stanice, ktoré je ukončené vo VN 

rozvádzači v poli č. 1 a č. 2. Z trafostanice pokračuje z poľa č. 4 VN káblový rozvod do VN rozvádzača 

trafostanice TS_3ENERGY. Trafostanica je umiestnená na parcele CKN 12852/11, s označením TS 

REALITY-SK2. 

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

úradných dní (stavebný úrad  Krásno nad Kysucou, úradné dni: Pondelok, Štvrtok 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         

Doručuje sa: 

1. Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca - navrhovateľ 

2. Ing. Kristína Krištiaková, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci - splnomocnenec 

3. Enerline s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – projektant 

4. Mgr. Pavol Homola, Raková 1709, 023 51 Raková – stav. dozor 

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 § 61 

ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené 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. 
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Na vedomie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca 

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

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

 

 

Vyvesené dňa : 12.05.2021       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 12.05.2021    do .............................................................. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Bc. Ján Meliš    Tel.: 041/43 08 928    Email: Jan.Melis@mestokrasno.sk 


