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Č.j.: 220/237/2021/Mel                       V Krásne nad Kysucou, 19.02.2021 

 
 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

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 04.02.2021 podal Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina v zastúpení Mondez s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina na tunajší stavebný 

úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „14029 – CA – Krásno nad Kysucou – Uhliská 

– Rek. NNS“ na pozemkoch v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie – Uhliská, Osada 

U Macurov, Osada U Sýkorovov v súlade so situáciou širších vzťahov (Viď. Príloha č.1). Uvedeným 

dňom bolo začaté územné konanie. 

 Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 

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 „14029 – CA – Krásno nad Kysucou – Uhliská – Rek. NNS“ na pozemkoch 

v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie – Uhliská, Osada U Macurov, Osada 

U Sýkorovov v súlade so situáciou širších vzťahov (Viď. Príloha č.1) a súčasne nariaďuje na 

prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 17. marca 2021 o 09:00 hod. so stretnutím 

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

Popis stavby: Dňa 07.07.2020 bolo na NNS namerané podpätie. NNS je v zlom fyzickom stave, 

popraskané PB, vek zariadenia je po životnosti cca 64 rokov. Ako prístupová cesta budú využité štátne 

cesty, miestne komunikácie a poľné cesty. Stavba tvorí jeden ucelený celok. Formálne členenie do 

prevádzkových súborov a stavebných objektov je v zmysle smernice prevádzkovateľa SSD, a.s.: 

Stavebný objekt : SO-20 Vedenia NN – vzdušné : DSO 20.1 NN vzdušné vedenie, DSO 20.2 Verejné 

osvetlenie, DSO 20.3 Miestny rozhlas.  

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. 

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            

Príloha č.1 : Situácia širších vzťahov         
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Doručuje sa: 

1. Mondez s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina 

2. Mesto Krásno nad Kysucou, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou  

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

4. 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 úradu v Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad 

Kysucou. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

Na vedomie: 

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

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

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

4. Energotel, a.s. Miletičová 7, 821 08 Bratislava 

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

6. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 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 

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

11. Správa ciest ŽSK, závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 

12. Okresný úrad Čadca, (odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lestný odbor, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií) Palárikova 91, 022 01 Čadca 

13. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

14. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

15. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, 

Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 

16. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

 

 

 

Vyvesené dňa : 19.02.2021      Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 19.02.2021    do .............................................................. 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


