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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

 

R O Z H O D N U T I E   O   U M I E S T N E N Í   S T A V B Y 
 

 

 

 

 

 Dňa 11.10.2022 podali navrhovatelia Anton Kašuba a Štefánia Kašubová, obaja 

trvale bytom č. 1368, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovatelia“) na tunajší 

stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekreačná chata“ na 

pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 4715/8, 4715/9, 4715/10, 4715/11 v extraviláne k.ú. 

Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie, v osade u Jantov.  

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a 

doplnení a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 

stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon), podľa §35 až § 38 stavebného zákona  v územnom 

konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Na základe výsledkov 

posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

 „Rekreačná chata“  

na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 4715/8, 4715/9, 4715/10, 4715/11 v extraviláne k.ú. 

Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie, v osade u Jantov. 

 

Popis stavby: 

Výstavba rekreačnej chaty sa plánuje v tradičnom vidieckom prostredí, čomu je 

podriadený aj vonkajší vzhľad objektu. Pôdorysný tvar objektu je jednoduchý obdĺžnikový 

s rozmermi 11,70 x 9,00 m. Orientácia vstupu do objektu je navrhnutá zo severozápadnej 

strany, cez vonkajšie schodisko. Suterénna časť a sokel budú obložené kamenným obkladom. 

Fasáda prízemia bude upravená fasádnou omietkou bielej farby. Fasáda podkrovia bude 

obložená zvislým dreveným obkladom, v štítach doplnená o slnečný motív. Zastrešenie je 

navrhnuté sedlovou strechou, doplnenou o trapézové vikiere a predstriešky v štítových stenách. 

Z juhovýchodnej strany bude predstrieška predĺžená tak, aby prekrývala terasu. Krytina sa 

navrhuje z farbeného falcovaného plechu. Drevené prvky budú priznané, upravené hobľovaním 

a lazúrovacím náterom. Výplne vonkajších otvorov budú obložené drevenými obložkami.  

Objekt možno z funkčného hľadiska rozdeliť podľa podlaží: Suterén - prevádzkový 

priestor, tvorený pivnicou a kotolňou. Prízemie - priestor pre dennú činnosť. Bude tvorené: 
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zádverím, šatníkom, kúpeľňou, herňou, obývacou izbou a kuchyňou. Z obývacej izby a 

kuchyne je navrhnutý výstup na terasu. Podkrovie - priestor pre oddych a spanie. Bude tvorené: 

2 Izbami s vlastným sociálnym zariadením a ďalšími dvoma izbami, ktoré budú mat spoločné 

sociálne zariadenie prístupné z chodby. 
 

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku: 

 Zastavaná plocha rekreačná chata:   105,30 m2 

 Zastavaná plocha schodiská + terasa:  25,50 m2 

 Zastavaná plocha spolu:    130,80 m2 

 Úžitková plocha rekreačná chata:   156,50 m2 

 Obytná plocha rekreačná chata:   118,90 m2 

 Prístupová spevnená plocha:    98,20 m2 

 Chodníky okolo objektu:    49,90 m2 

 Spevnené plochy spolu:    148,10 m2 

 Výška stavby od ±0,000:    + 8,635 m 

 

Povoľovaná objektová skladba: 

 Rekreačná chata 

 Spevnené plochy 

 Oplotenie 

 NN el. prípojka 

 Vŕtaná studňa + vodovodná prípojka  

 Splašková kanalizácia - žumpa 

 Dažďová kanalizácia – vsakovacia jama 

 

Riešenie infraštruktúry: 

 NN el. prípojka - Objekt bude napojený na EN elektrickou prípojkou, s elektromerom 

osadeným v oplotení pri bráne. Z elektromeru bude vedený hlavný prívodný kábel do 

objektu. 

 Vodovodná prípojka - Zásobovanie pitnou vodou bude riešené vodovodnou prípojkou 

z vŕtanej studne. 

 Kanalizačná prípojka - Verejná kanalizácia v danej lokalite nie je, splašková kanalizácia 

bude odvedená do novej nepriepustnej žumpy. 

 Dažďová kanalizácia - Dažďové vody zo strechy budú odvedené do akumulačnej nádrže 

s prepadom do vsakovacej jamy. 

 Vykurovanie - Vykurovanie bude zabezpečovať kotol na peletky umiestnený v suteréne. 

Ako doplnkový zdroj vykurovania je v obývacej izbe navrhnutý teplovzdušný krb. 

 

Podmienky pre umiestnenie stavby: 

1. Stavba bude umiestnená od susedných pozemkov: 

 - parc. č. EKN 4708 vo vzdialenosti 4,0 m (najmenšia vzdialenosť) 

 - parc. č. CKN 4764/3 vo vzdialenosti 3,00 m (najmenšia vzdialenosť) 

2. Stavba rekreačnej chaty bude umiestnená na pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 4715/8, 

4715/9, 4715/10, 4715/11 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie, v osade 

u Jantov podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 

3. K stavebnému povoleniu doložiť stanovisko - Stredoslovenská distribučná a.s., Pri 

Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina a rozhodnutie o vyňatí pôdy - Okresný úrad Čadca, 

pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Palárikova 95, 022 01 Čadca. 
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4. Dažďové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebníka tak,                  

aby nedošlo k podmáčaniu susedných nehnuteľností.  

5. Nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu 

ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené záujmy 

účastníkov konania. 

6. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude riadiť zákonom č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch – na požiadanie príslušného orgánu bude o tomto doložený doklad. 

7. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácii, orgánov miestnej samosprávy 

a štátnej správy: 

 

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

Čadca, stanovisko zo dňa 10.06.2022 pod č. OU-CA-OSZP-2022/006276-002:  
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasí za splnenia 

nasledovných podmienok: 

1. Na nezastavanom zvyšku parcely nevysievať komerčné trávnikové zmesi, v prípade 

dosievania vysievať len lúčne zmesi bylín pôvodných pre danú oblasť, aspoň raz ročne 

kosiť a odstraňovať pokosenú biomasu. 
2. Na vegetačné úpravy nepoužívať invázne a nepôvodné druhy drevín a rastlín ako sú napr.: 

sumách pálkový, javorovec jaseňolistý, pajaseň žliazkatý, pohánkovec japonský, astra 

novobelgická, astra novoanglická, okrasné javory a čerešne, magnólie, tuje, cyprušteky. 
3. Na vegetačné úpravy prednostne použiť ovocné stromy a pôvodné dreviny, ako napr.: 

smrek obyčajný, jedľa biela, buk lesný, lipa malolistá, lipa veľkolistá, brest hrabolistý, javor 

mliečny, javor horský, atď., 
4. Na komínové teleso objektu namontovať mrežu o veľkosti oka max. 5x5 cm z dôvodu 

zamedzenia prístupu pre nočné živočíchy (sovy apod.) 
5. Odpad vzniknutý pri stavebných prácach odviesť a zlikvidovať v zmysle Zákona NR SR č. 

313/2016 Z.z. o odpadoch. 
6. Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, 

aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu. 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 21.10.2022 pod  

č. 6612232567: 

Na základe vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 

41 5001398 

mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
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4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 25.10.2022 

pod č. TD/NS/0966/2022/Šk: 

SPP-D súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú 

stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, 

že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami v správe SPP-D. 

2. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

4. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: 

jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; 

výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

5. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. 

6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. 

8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 

uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona 

č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 

9. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk
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10. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

11. K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y j a d r u j e m e .  

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyjadrenie 

k PD k ÚR a SP zo dňa 25.10.2022 pod č. O22040491: 

K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z 

§140b dávame nasledovné záväzne stanovisko: 

1. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu rekreačnej chaty na 

parc. č. 4715/9, 4715/10, 4715/11 v  k.ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme. Rekreačná chata 

bude zásobovaná pitnou vodou z vŕtanej studne a odkanalizovaná do žumpy.  

2. Na záujmových parcelách č. 4715/9, 4715/10, 4715/11 v  k.ú. Krásno nad Kysucou sa 

nenachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti Sevak a.s..  

3. Obsah žúmp zneškodňovať prostredníctvom autorizovaných prepravcov nebezpečného 

odpadu na najbližšiu ČOV a to v súlade so zákonom o odpadoch. Po dobudovaní splaškovej 

kanalizácie žiadame splaškové odpadové vody zaústiť do tejto kanalizácie a žumpu zrušiť. 

 

Doba platnosti stavebného povolenia: 

Rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

Rozhodnutie nestratí platnosť, pokiaľ v tejto lehote bola podaná žiadosť o predĺženie jeho 

platnosti alebo žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 

 

Námietky účastníkov konania: 

Účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky ani  námietky, o ktorých by musel 

stavebný úrad rozhodnúť.  

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 Dňa 11.10.2022 podali navrhovatelia Anton Kašuba a Štefánia Kašubová, obaja 

trvale bytom č. 1368, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovatelia“) na tunajší 

stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekreačná chata“ na 

pozemkoch registra „C“ parcela č. KN 4715/8, 4715/9, 4715/10, 4715/11 v extraviláne k.ú. 

Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie, v osade u Jantov. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie.  

Dňa 11.10.2022 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 oznámilo začatie územného konania dotknutým 

orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo na prejednanie predloženého 

návrhu ústne pojednávanie na deň 09.11.2022 o 10:00 hod. O mieste a termíne ústneho 

pojednávania boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomené prostredníctvom 

doporučenej zásielky, pričom doručenky sú súčasťou spisu tvoriaceho územné konanie pod 

číslom MUKNK-220/7327/2022/Tvr. V oznámení boli účastníci konania upozornení, že svoje 

námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr na ústnom rokovaní a že na neskoršie podané 

pripomienky a námietky stavebný úrad neprihliadne v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona. 

Účastníci konania a ich zástupcovia, zúčastnené osoby mali právo nazerať do spisov, robiť si z 

nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou v rámci 

úradných dní a počas úradných hodín, najneskoršie však pri ústnom konaní. V uvedenom 

termíne do 09.11.2022 nebola uplatnená žiadna pripomienka ani námietka. 
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Stavebný úrad  prejednal predložený návrh a zistil, že umiestnenie stavby je v súlade 

s ust.§ 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku v znení 

neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon). Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle ust. §4 a §6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,  ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu                              

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

 Umiestňovaná stavba nie je v rozpore s územným plánom ani  so záväznými regulatívmi 

územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. 

           Na základe zisteného stavebný úrad rozhodol o návrhu tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

Za vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre fyzickú osobu správny orgán vybral 

podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnení 

a sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona o poplatkoch, časť V. Stavebná správa, Položka 59 

písm. a)  odst. 1 poplatok vo výške 40,00 EUR.   

 

P o u č e n i e 
 

Podľa § 53 a  § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien                                 

a doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie                      

na Mesto Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou). 

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku. 

 

 

 

 

 
                                                                                    Ing. Jozef Grapa 

                                                                                       Primátor mesta                                        

 

 

 

 

 

Príloha:  Situácia umiestnenia stavby 

 

Doručuje sa: 

1. Anton Kašuba, č. 1368, 023 02 Krásno nad Kysucou - navrhovateľ 

2. Štefánia Kašubová, č. 1368, 023 02 Krásno nad Kysucou - navrhovateľka 

3. Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 3 a § 

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 z dôvodu veľkého počtu účastníkov 

konania a neznámeho pobytu niektorých osôb na susedných pozemkoch. 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. 
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Na vedomie: 

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

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

3. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Palárikova 95, 022 

01 Čadca 

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

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

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

7. Ing. Marián Kučerík - PROJEKCIA, Kalinov č. 2036, 023 02 Krásno nad Kysucou – 

projektant 

 

 

 

Vyvesené dňa : 23.01.2023      Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 23.01.2023    do .............................................................. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vybavuje: Michal Tvrdý Tel. č.: 041/43 08 928 Email: michal.tvrdy@mestokrasno.sk 




