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Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania 

 

 Na žiadosť stavebníčky: Jana Kapitulčinová, trvale bytom 1. mája 1435, 023 02 

Krásno nad Kysucou, Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 

podľa §  58 písm. e) v spojení s ust. § 26 ods. 3 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov  (ďalej len Vodný zákon),  v súlade s ustanovením § 61 ods. 2  stavebného zákona  

oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania o 

povolení vodnej stavby 

 

„Vodovodná prípojka a studňa“ 
 

na pozemku registra „C“ parc. č. KN 7727/5 v k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Kalinov. 

 Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, podaná 

žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie povolenia 

navrhovanej stavby, podľa § 61 odst. 2 stavebného zákona sa upúšťa od miestneho zisťovania 

a ústneho pojednávania. 

 Do podkladov žiadosti je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade. Účastníci 

konania môžu svoje námietky a pripomienky na ochranu svojich záujmov uplatniť podľa § 73 

ods. 5 Vodného zákona  najneskôr do 8 dní od doručenia tohto oznámenia, ktoré bude 

zverejnené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Krásno nad 

Kysucou po dobu 15 dní, pričom pätnásty deň sa považuje za deň doručenia oznámenia, inak k 

nim nebude prihliadnuté. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v 

územnom konaní, sa neprihliada. 

 V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. 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).  

 Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, 

prípadne navrhnúť ich doplnenie. 
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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.                                                                  

 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 byť.              

                      

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta         

 

 

 

Doručuje sa: 

1. Jana Kapitulčinová, 1. Mája 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou - stavebníčka 

2. KPSO spol. s.r.o., Kalinov 327, 023 02 Krásno nad Kysucou – projektant 

3. Roman Kapitulčin, 1. Mája 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou - dozor 

4. 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 stavebného zákona z dôvodu neznámeho pobytu niektorých 

osôb na susedných pozemkoch. 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: 

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

 

Vyvesené dňa : 23.06.2022       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 23.06.2022 do .............................................................. 

 

 

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

                    

 

  


