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       •     • 
Podľa rozdeľovníka 

       •     • 
 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo        Vybavuje/linka        Krásno nad Kysucou 
-/ 10. 01. 2023  MUKNK-293/55/2023       Ing. Biroš               11. 01. 2023 

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania v spojitosti 

s konaním o odstránení stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

 

Dňa 10.01.2023 podala navrhovateľka Ing Helena Vráblová, trvale bytom Gaštanová 

3078/4, 010 07 Žilina (ďalej len „navrhovateľka“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku registra “C“ 

parc. č. KN 393/1, 393/2 v k.ú. Krásno nad Kysucou a žiadosť na odstránenie Hospodárskej 

budovy so súp. č. 42 na pozemku registra “C“ parc. č. KN 393/2 v k.ú. Krásno nad Kysucou. 

Nakoľko to umožňovala povaha veci, stavebný úrad v zmysle § 65 stavebného zákona spojil 

konanie o odstránení stavby so spojeným územným a stavebným konaním. Uvedeným dňom 

bolo začaté spojené konanie. 

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. § 88 ods. 3, § 90 ods. 1, § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona 

oznamuje začatie konania o odstránení stavby a spojeného územného a 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. 

 

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky 

a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. 

 

Na neskoršie podané pripomienky a námietky stavebný úrad neprihliadne v súlade s   § 

61 ods. 3 stavebného zákona. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány 

štátnej správy. V odvolacom konaní sa podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona neprihliada na 

pripomienky a námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní, hoci uplatnené 

mohli byť. 

 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).  

 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať podľa § 16 a 

§ 17 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

 

 

         Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 
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Doručuje sa: 

1. Ing Helena Vráblová, Gaštanová 3078/4, 010 07 Žilina - navrhovateľka 

2. Ing. Jozef Šimjak, Novoť č. 316, 029 55 Novoť – projektant 

3. Mipav s.r.o., Zákamenné 1476, 029 56 Zákamenné 

4. Jozef Zuzčák, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 30 

5. Mgr Martin Macura, Bukov 2190, 022 01 Čadca 

6. Mgr. Jana Macurová, Bukov 2190, 022 01 Čadca 

7. Ján Maslák, Humbleg 22, 172 39 Sundbyberg, Sverige (Švédsko)  

8. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39, 80687 München, Deutschland (Nemecko)   

9. Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

10. 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 § 42 ods. 2 a § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu veľkého počtu 

účastníkov konania na pozemku registra „E“ parc. č. KN 393. 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. 

 

Dotknutí: 

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

2. Okresný úrad v Čadci, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 

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

4. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

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

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

 

 

Vyvesené dňa : 11.01.2023       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 11.01.2023    do .............................................................. 

 

 

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

                    

 


