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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO 

KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

A MIESTNEHO ZISŤOVANIA 

 

Navrhovateľka Anna Trúchla, trvale bytom Blažkov č. 562, 023 02 Krásno nad 

Kysucou (ďalej len „stavebníčka“) podala dňa 12.02.2021 žiadosť o vydanie územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: 

 

„Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu“ 

 
na pozemku registra “C“ parcela č. KN 10609 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m. č. 

Blažkov. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy a prístavbu k existujúcemu rodinnému 

domu na parcele č. 10609 v osade Nižné Vane, k.ú Krásno nad Kysucou. Cieľom stavebných 

úprav je zvýšenie energetickej náročnosti budovy – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie 

povalového priestoru, zateplenie podlahy, zateplenie sokla a výmena okien. Cieľom prístavby 

je vytvorenie kuchyne s jedálňou, kúpeľnou a menším skladovým priestorom.   

 

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. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje 

na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 

 

17. marca 2021 o 10:00 hod. 

 
so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou. 
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Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr pri tomto pojednávaní 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. 

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.                                                                  

 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. Anna Trúchla, Blažkov č. 562, 023 02 Krásno nad Kysucou – navrhovateľka  

2. Ing. Martin Novotný, Veľká okružná č. 17, 010 01 Žilina – projektant 

3. Ing. Marian Kuchta, Národná č. 19, 010 01 Žilina  – stav. dozor 

4. Ján Mihalda, č. 283, 023 02 Krásno nad Kysucou 

5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11 

6. 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 §69 ods. 2 stavebného zákona z dôvodu 

neznámeho pobytu niektorých osôb a z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov 

konania na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3180/5. 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. 
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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 ....................................................................... 

 


