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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 

 
OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA,  

O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA A UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

A MIESTNEHO ZISŤOVANIA 

 

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

v zastúpení MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca (ďalej len „stavebník“) dňa 

29.06.2021 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

 

„12433 – Krásno nad Kysucou – Struhy – Vradenie rozpojovacej skrine“ 

na pozemkoch registra “C“ parc. č. KN 6780/236, KN 6780/295, KN 6780/298 v k.ú. Krásno nad 

Kysucou. 

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

 
Popis stavby: 

Účelom stavby je zabezpečiť bezporuchovú dodávku elektrickej energie pre terajších i budúcich 

odberateľov el. energie a pre výstavbu nových objektov. Technické riešenie: 

1. Jestvujúci nn kábel AYKY 3x240+120mm2 rozrezať a cez dve nn spojky 2xSVCZ M3,5x240 

káblom 2xNAYY J 3x240+120 mm2 napojiť novo projektovanú prip. skriňu PRIS SR4.1 VV1/4 

P2 . 

2. V rámci káblovej drážky bude položená optochránička. Uloženie v zmysle pokynov SSD.a.s 100mm 

od silového kábla, Nad chráničku v priamej trase každých 50m uložiť ID marker. Pri zmene trasy a 

prechode z voľného terénu na spevnené plochy taktiež uložiť ID markery. Optochraničky ukončiť 

pri silových el. zariadeniach typovými uzávermi v zmysle KPFC. 

3. Z novej rozvodnej skrine bude napájaný elektromerový rozvádzač budúcich odberateľov. Zapojenie 

v zmysle jednopólovej schémy nn rozvodu. 

 

Stavebný úrad po posúdení predložených podkladov dospel k záveru, že sú splnené predpoklady 

pre spojenie územného  a stavebného konania podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona.  

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. 

č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v súlade s ust. § 39a 

ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania a v súlade s ust. 

§ 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 

rokovania. 

           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. 
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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).  

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

2. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca – splnomocnenec/zhotoviteľ 

3. PROEX ŽILINA s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina – projektant 

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

5. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie 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 

§ 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov konania na pozemkoch 

registra „C“ parc. č. KN 6780/236, KN 6780/298. 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. 

 

Dotknuté orgány: 

1. Okresný úrad Čadca, (odbor starostlivosti o životné prostredie) Palárikova 91, 022 01 Čadca 

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

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

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

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

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

7. Okresné riaditeľstvo Hazz, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

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

9. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 

10. O2 Slovakia, s,r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
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Vyvesené dňa : 20.07.2021       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 20.07.2021    do .............................................................. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


