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Číslo záznamu: 170/2019                                     V Krásne nad Kysucou, 21.01.2020 

Číslo spisu:  221 

Vybavuje:   Ing. Michal Biroš  

Tel:   041/43 08 928 

Email:   michal.biros@mestokrasno.sk 

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A 

UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA A MIESTNEHO ZISŤOVANIA 

 

 

 

 

 

Michal Kubala, trvale bytom Jesenského 1170/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto a Ivana 

Bajánková, trvale bytom ČSA 1300/23, 024 04 Kysucké Nové Mesto (ďalej len 

"navrhovatelia") dňa 21.01.2020 podali na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie 

stavebného povolenie na stavbu  

 

„Obnova a prístavba rodinného domu s. č. 766“ 

na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 4801, 4802 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou 

m.č. Zákysučie. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie 

dňa 30.09.2019 pod č.j. 85/10797/2019. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 

16.01.2020. 

 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 v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie 

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.  

 Mesto Krásno nad Kysucou vyzýva navrhovateľa, aby svoj návrh doplnil o nasledovné 

podklady pre vydanie stavebného povolenia, a to: 

- 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 60 písm. b), vo výške 50,00 eur;  

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky k riešeniu 

stavby uplatniť najneskôr do  
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7 pracovných dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

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, Štvrtok 

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.                                                                  

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom 

konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. l stavebného zákona 

nebude prihliadať. 

 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 byt'. 

                    

                               

Doručuje sa: 

1. Michal Kubala, Jesenského 1170/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto - navrhovateľ 

2. Ivana Bajánková, trvale bytom ČSA 1300/23, 024 04 Kysucké Nové Mesto - 

navrhovateľka 

3. Radoslav Ochodničan, Dúbie 108, 024 01 Kysucké nové mesto – projektant / stavebný 

dozor 

4. Andrea Turčáková, Štúrova 1305/38, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

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

6. 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 

pozemku registra „C“ parc. č. KN 4807/1. 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 
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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                     

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 21.01.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 21.01.2020    do .............................................................. 

 

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

 


