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Číslo záznamu:  10936/2019                         V Krásne nad Kysucou, 09.10.2019 

Číslo spisu:   220  

Vybavuje:   Ing. Michal Biroš  

Tel:   041/43 08 928 

Email:   michal.biros@mestokrasno.sk 

 

 

 

 

 

O z n á m e n i e 

 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho 

pojednávania s miestnym zisťovaním 
 

 

 Dňa 09.10.2019 podal Ondrej Masarik, trvale bytom Krásno nad Kysucou 141, 

023 02 Krásno nad Kysucou na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 

1290/71 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.  

 

      Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

 Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 

117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 

ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom 

a známym účastníkom konania na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku 

registra „C“ parc. č. KN 1290/71 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou a súčasne nariaďuje 

na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 

 

 

28. októbra 2019 o 08:00 hod. 

so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou. 

                                                  

 Z uvedeného dôvodu mesto Krásno nad Kysucou vyzýva stavebníkov, aby svoj návrh 

doplnili o nasledovné podklady pre vydanie územného rozhodnutia, a to: 

- doložiť rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov a organizácií k územnému a stavebnému konaniu (Okresný úrad 

Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca); 

- správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu 

NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - časť                     

V. Stavebná správa, Položka 59 písm. a) bod 1, vo výške 40,00 eur. 

 Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k umiestneniu stavby uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskoršie uplatnenie námietok a pripomienok                                   

sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej 

lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že 

s umiestnením stavby súhlasia.  
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 Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, 

stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak 

dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo 

predĺženej  lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

  

 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

Doručuje sa: 

1. Ondrej Masarik, Krásno nad Kysucou 141, 023 02 Krásno nad Kysucou - navrhovateľ 

2. Ing. Tomáš Hošták, Horný Vadičov 6, 023 45 Horný Vadičov – projektant / stavebný 

dozor 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava 

4. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 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 neznámeho 

pobytu niektorých osôb a z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov konania na 

pozemkoch registra „E“ parc. č. KN 1113, 1116, 1290/3. 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. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta                     
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Vyvesené dňa : 09.10.2019       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 09.10.2019    do .............................................................. 

 

 

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

                    


