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Číslo záznamu:  7202/2020                    V Krásne nad Kysucou, 20.05.2020 

Číslo spisu:   221 

Vybavuje:   Bc. Ján Meliš  

Tel:   041/43 08 928 

Email:   jan.melis@mestokrasno.sk 

  

 

Vec: Ondrej Koleno, Ul. 1. Mája 1433, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) 

dňa 03.04.2020 podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na 

stavbu: „Novostavba rodinného domu“ v Krásne nad Kysucou v spojenom konaní 

 

S T A V E B N É     P O V O L E N I E 

 

           Navrhovateľ Ondrej Koleno, Ul. 1. Mája 1433, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej 

len „stavebník“) dňa 03.04.2020 podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia na stavbu „Rodinný dom - novostavba“ na pozemku registra “C“ parcelách č. KN 

309/3, 309/5 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou. 

 

 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) 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) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom         

č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona 

v spojenom konaní a rozhodol takto: 

 

Stavba „Rodinný dom - novostavba“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 309/3, 309/5 v 

intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo zapísané na 

liste vlastníctva č. 6125, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona 

v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

p o v o ľ u j e . 
 

Popis stavby:  

Rodinný dom je situovaný v širšom centre mesta Krásno nad Kysucou. Svojím tvarom zapadá 

do okolitej zástavby. Je riešený ako samostatne stojací objekt. Dom je jednopodlažný bez 

podpivničenia, určený pre bývanie 3-4 člennej rodiny. Je vhodný pre mierne svahovitý 
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pozemok. Objekt je situovaný na parcelách č. 309/3, 309/5. Pozemok sa nachádza neďaleko 

miestnej komunikácie. Pôdorys domu je v tvare obdĺžnika 15 000 x 11 400 mm s terasou zo 

juhozapadnej strany. Zastrešený je sedlovou strechou so sklonom 23°. Vstup na terasu z domu 

je zabezpečený cez okno v obývacej časti domu. Vstup do objektu je z prístupovej komunikácie 

v smere od cesty. V objekte sa nachádzajú 2 izby, spálňa, kúpeľňa, samostatné wc, tech. 

miestnosť a kuchyňa spojená s obývacou izbou a jedálňou.  

 

Účel stavby:  

Stavba je definovaná podľa § 43b stavebného zákona ako bytová budova – rodinný dom 

 

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku: 

Zastavaná plocha domu   :  160,56 m2 

Obytná podlahová plocha   :  59,13 m2 

Užitková podlahová plocha   :  87,04,04 m2 

Celková podlahová plocha   :  136,45 m2 

Obostavaný objem    :   312,31 m3 

Úroveň upraveného terénu od ±0,000 :  -0,170 m  

Úroveň podlahy 1.NP    :   ±0,000 

Úroveň štítu strechy      :       +5,376 

 

Členenie stavby: 

SO 01 Rodinný dom 

Prípojovací STL plynovod 

Kanalizačná prípojka – žumpa 

Prípojka NN  

Spevnené plochy  

 

Podmienky pre umiestnenie stavby: 

1. Stavba bude umiestnená od susedných pozemkov: 

 - parc. č. CKN 312 vo vzdialenosti 3 m (najmenšia vzdialenosť) 

 - parc. č. CKN 313/1 vo vzdialenosti 11 m (najmenšia vzdialenosť) 

 - parc. č. CKN 309/2 vo vzdialenosti 7,5 m (najmenšia vzdialenosť) 

 - parc. č. CKN 309/6 vo vzdialenosti 1,566 m (najmenšia vzdialenosť) 

 - parc. č. CKN 12417/46 vo vzdialenosti 2,23 m (najmenšia vzdialenosť) 

 

2. Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku registra „C“ parc. č.  KN 309/3, 

309/5 

3. Vodovodná prípojka – Rodinný dom bude zásobovaný vodou z verejného vodovodu 

DN 100LT, ktorý je uložený na pozemku pare. Č. KN 315/1. Vodovodná prípojka sa 

napojí na verejný vodovod navŕtavacou súpravou. Na vodovodnej prípojke bude 

osadená vodomerná šachta. Vodomerná šachta bude plastová typová priemeru 

D1100mm, výška šachty 1700mm, vstupný poklop priemer D600mm. Manipulačný 

priestor musí byť výšky min 1300 mm. Vodomerná zostava bude umiestnená vo 

vodomernej šachte. V šachte bude HU vody guľový uzáver DN25, spätná klapka a 
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vodomer DN20 / rozteč 165mm /. Pri prechode potrubia cez základy sa potrubie uloží 

do chráničky. Potrubie bude plastové HDPE DN25 / HDPE 100 SDR17, PN 16, 32x3,0 

mm/. Dĺžka prípojky k vodomernej šachte je cca 39,5m, sklon min.0,3% smerom k 

verejnému vodovodu, krytie min.1,5m. Potrubie bude ukladané do pieskového lôžka hr. 

150mm s pieskovým obsypom a po celej dĺžke bude opatrené vyhľadávacím káblom. 

Zvyšok výkopu bude zasypaný výkopovou zeminou resp. pod cestami štrkopieskom so 

zhutnením podľa požadovaných parametrov. 
4. Kanalizačná prípojka – napojenie na vlastnú vodonepriepustnú žumpu s užitočným 

objemom 18m3 s intervalom likvidácie obsahu žumpy 30 dní. Po vybudovaní verejnej 

kanalizácie je stavebník povinný sa napojiť na túto sieť pomocou prípojky na vlastné 

náklady a zároveň túto skutočnosť ohlásiť stavebnému úradu podľa § 57 stavebného 

zákona. 

5. Elektrická prípojka –  Na existujúcom podpernom bode podľa situácia sa vybuduje 

HDS/SPP2, podľa situácie a vyjadrenia distribučných závodov bude predmetná 

NN prípojka napojená, tak ako je to naznačené v situácii v dĺžke cca. 2m. 

Pripojenie do poistkovej skrine HDS/40A navrhujeme, káblom NAYY -J 4x16 

mm2, ktorý bude vedený v zemi. Kábel NN prípojky bude privedený do 

elektromerového rozvádzača RE 2.0K401W25AP1 na pripojovacie svorky, 

ďalej na istič 25A/3/P. Káblové rozvody pre RD sú navrhnuté káblom CYKY 

5xl6mm, vedený zemou v chráničkách FXP D50mm - spolu so zemniacim 

vodičom FeZn 30x4mm/resp. D10 mm. Z rozvádzača RE bude kábel vedený do 

výkopu v chráničke tak ako to je uvedené vo výkrese. Vzdialenosť rozvádzača 

RD od elektromerového rozvádzača, do ktorého bude kábel zaústený je 30m. 

Rozvádzač RE bude umiestnený v oplotení domu, zvonku prístupný 

pracovníkom rozvodných závodov. Spodná hrana rozvádzača RE bude 1000 mm 

nad terénom. Kábel NN prípojky bude uložený v pieskovom lôžku v hĺbke 60 

cm a bude chránený výstražnou fóliou.  

6. Prípojovací STL plynovod – Pripojovací plynovod D 25 napojiť kolmo PE tvarovkou 

DAA 63/25 na jestvujúci distribučný plynovod D 63 - PE - PN max. 300 kPa v obci 

Krásno/Kysucou - vedený krajom cesty po druhej strane ako je plynofikovaný objekt 

vo vzdialenosti 9,5 m od hranice pozemku 309/3. PP urobiť pretlakom popod asf.cestu 

v chráničke D 50 v dĺžke 9,5 m. 

7. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú 

vypracoval: Ing. Veronika Vörösová, Školská 484, 925 81 Diakovce, odborne spôsobilá 

osoba v zmysle § 46 stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

8. Stavba bude uskutočnená pod odborným dohľadom stavebného dozoru Tophouse 

Gemer Stred s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava, odborne spôsobilá osoba v zmysle 

§ 46b stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

9. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých 

podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem 

a predpisov za odborného dozoru ich správcov. 

10. Vegetačné úpravy okolia stavby budú vykonané pôvodnými druhmi drevín a rastlín. 

11. Za priestorové vytýčenie stavby sú zodpovední stavebníci v súlade s § 75 ods. 1 a ods. 

2 stavebného zákona. 
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12. Počas výstavby budú dodržané všetky technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 

stanovené § 48 - § 53 stavebného zákona. 

13. Stavba bude dokončená do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. 

14. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom 

dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva 

a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania. Za prípadné škody 

spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný 

stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

15. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

16. Stavebník je povinný použiť na stavbu vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom 

č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

17. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

18. Povolená stavba podlieha kolaudácii v zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona. 

19. 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. 

20. Dažďové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebníka tak,                  

aby nedošlo k podmáčaniu susedných nehnuteľností.  

21. Stavebník respektíve stavbyvedúci je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona 

viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

22. Priestor, na ktorom sa vykonávajú stavebné práce musí byť označený ako stavenisko 

v zmysle § 43i stavebného zákona. 

23. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácii, orgánov miestnej 

samosprávy a štátnej správy: 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 05.11.2019 pod  

č. 6611930895:  

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

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

(ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. 

 

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

stanovisko pod č. O20004261, dňa 5.2.2020: 

K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z §140b 

dávame nasledovné záväzne stanovisko: 

1. S vydaním stavebného povolenia pre horeuvedenú stavbu na parc.č. 309/3 v k.ú. Krásno 

nad Kysucou súhlasíme. 

2. Stavebník pred zahájením zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré 

sa nachádzajú v záujmovom území. Pri realizácii VP dodržať STN 73 6005 pri súbehu 

a križovaní VP s ostatnými vedeniami. 

3. Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej 

siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových 

splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotechnických zariadení.  

4. Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešený RD bude 

vzhľadom na dĺžku prípojok 41,9 m rozhodujúce miesto - bod napojenia na verejný 
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vodovod. Z dôvodu zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody odporúčame 

výmenu naakumulovanej vody v potrubí realizovať odpúšťaním cez uzáver (kohútik) 

na VP a osadením zariadenia na dodatočnú dezinfekciu vody. 

5. Fakturačný vodomer a navŕtavací pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo 

vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a. s. 

6. Na potrubie VP odporúčame uložiť vyhľadávací vodič typ CYKY 2x2,5mm2, resp. 

AYKY 2x4mm2. Vodič vyviesť do traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou 

vôľou. Napojenie na jestvujúci vodič musí byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku). 

7. V meste Krásno nad Kysucou sa v investorstve našej spoločnosti realizuje investičná 

stavba “Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV v regióne Stredné Kysuce“, 

v rámci ktorej sa vybuduje splašková kanalizácia. V záujmovej oblasti je plánovaná 

splašková kanalizácia z materiálu PVC DN 300mm. V rámci stavby sa vybuduje časť 

kanalizačného odbočenia pre kanalizačnú prípojku ukončeného mimo telesa 

komunikácie pre každú nehnuteľnosť, ktorej vlastník o to požiada na tlačive "ZMLUVA 

O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY", ktorú Vám v prílohe 2x zasielame. Vyplnené 

tlačivo je potrebné zaslať na SEVAK a.s. k potvrdeniu. 

8. Fakturácia vodného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného 

meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od dátumu realizácie prípojky. 

9. Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené vybavením Žiadosti o zriadenie 

vodovodnej prípojky a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody. Tlačiva a potrebné 

informácie pre zriadenie VP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a.s., na 

Zákazníckom centre. 

10. Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod vykonajú pracovníci našej 

spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať 

zásahy na zariadeniach verejného vodovodu nie je cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu 

vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom vodovodu. 

11. K termínu realizácie vodovodnej prípojky musí mať žiadateľ vybudovanú prípojku vo 

vzdialenosti cca 1 - 1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod. 

12. Tlakovú skúšku vodovodnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 805. 

13. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

je vlastník vodovodnej prípojky povinný zabezpečiť opravu a údržbu vodovodnej 

prípojky na vlastné náklady. 

 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 17.01.2020 

pod č. TD/KS/0008/2020/Ki:  

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o energetike“): S Ú H L A S Í  s r e a l i z á c i o u  v y š š i e  u v e d e n e j  s t a v b y  za 

dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými 

objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, 
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 pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 

vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

 pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na acresu: SPP - 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.SPPD-

distribucia.sk). 

 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 

 stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 

TPP 702 01, TPP 702 12, 

 stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 

7002401119, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

 stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107 

) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme 

plynárenských zariadení, 

 stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, 

 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, 

 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu, 

 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, 

 stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní 

nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

 stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu ( RTP ) 

a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby 

boli prístupné z verejného priestranstva, 

 stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom 

distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba 

http://www.sppd-distribucia.sk/
http://www.sppd-distribucia.sk/
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oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam 

zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D), 

 stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“ bola 

vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu, 

 stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu 

požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-

line aplikácie na webovom sídle SPP-D, 

 stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-

D, pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 

prílohy, 

 po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi 

vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky. 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie zo dňa 

25.11.2019 pod č. 4300122688 - 113: 

SSD s hore uvedenou stavbou súhlasí a s nasledovnými pripomienkami: 

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. pre pripojenie 

Vášho odberného miesta: nachádzajú 

2. Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. 

Odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej 

skrinke SPP2, ktorá bude umiestnená na podpernom bode v majetku SSD, a.s. - pri parcele 

č. 309/3 (viď mapa). 

3. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25Ampér, 

charakteristika B. 

4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 

251/2012 Z.z.. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky. Vám zabezpečí 

výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, v 

pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD. 

5. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (ďalej RE) bude 

vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bxl6mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke 

(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). 

6. Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste 

vzdialenom min. 2m a max. 30m od bodu pripojenia (stĺpa). Vyhotovenie RE musí 

vyhovovať platnej norme STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie 

elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. 

Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V 

rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je 

potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako 

aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 

508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke 

www.ssd.sk. 

7. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvoriť so SSD pripojovaciu zmluvu, 

uhradiť pripojovací poplatok a vybudovať zo strany odberateľa elektricky prívod po RE 

(vrátane) v súlade so Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu 

odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. 

(ďalej SSD), ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektricky prívod je súčasťou 

odberného elektrického zariadenia odberateľa. Odberateľ je povinný mať pred 

http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých 

bude tento elektricky prívod umiestnený. 

8. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje 

žiadateľ na vlastné náklady, (odberateľov majetok) 

9. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred 

požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a 

odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z 

odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. 

a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a 

tieto je odberateľ povinný kedykoľvek predložiť na vyžiadanie zo strany SSD k 

nahliadnutiu v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

10. Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických 

podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického 

prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné 

pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od 

okamihu, kedy odberateľ zašle „prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie 

odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“(ďalej „Čestné 

prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany 

SSD zaslané písomné potvrdenie a jeho prijatí Následne SSD v zmysle lehoty, podľa 

pripojovacej zmluvy Špecifikácia odberného, termín realizácie pripojenia – Termín 

vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD” zrealizuje vybudovanie prípojky a 

zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave. 

11. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD a po 

vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa 

Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny 

alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý 

následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej 

sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných 

podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku 

elektriny. 

Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. a vyjadrenie k 

územnému rozhodnutiu a stavebnému konaniu.:  
1. V predmetnej lokalite k. ú. Krásno nad Kysucou, sa v blízkosti parciel KN-C 309/3 

nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s.. - vzdušné NN vedenia nadzemné a 

podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku SSD Vám prikladáme na 

situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (modrou prerušovanou VVN vedenia 110 

kV vzdušné, červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN 

vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN 

podzemné). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné 

vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV 

od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov. NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na 

každú stranu 1 meter. VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) Pri 

realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 

presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

http://www.ssd.sk/
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legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 

križovaní. 

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: 

https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 

zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v 

"Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 

min. l meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 

tretích osôb. 

 

 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca rozhodnutie 

zo dňa 22.11.2019 pod č. OU-CA-PLO-2019/015883-002: 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na 

poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok: 

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 

samonáletom drevín. 

2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 

hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parcely CKN č. 309/3, resp. 

jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy. 

3. Po realizácií výstavby za účelom usporiadania evidencie druhu pozemku v katastri 

nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku záhrada na 

zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení porealizačného geometrického 

plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného 

rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Čadca, 

katastrálny odbor, Podjavorinskej 2576, 022 01 Čadca. 

4. Trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné žiadať, nakoľko je predmetná 

parcela CKN č. 309/3 umiestnená v zastavanom území obce Krásno nad Kysucou, 

 

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných konštrukcií, Palárikova 91, 022 

01 Čadca, vyjadrenie zo dňa 04.03.2020 pod číslom OU-CA-OCDPK-2020/004406:  

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OU CA 

OCDPK“) vydáva záväzné stanovisko, ktorým s ú h l a s í  so zriadením vjazdu k 

navrhovanému rodinnému domu na pozemnej komunikácii III/2017 Krásno nad Kysucou - 

Kysucký Lieskovec, v ckm 2.859 (ďalej len „cesta“) na p. č. 309/3 v k. ú. Krásno nad Kysucou 

v zmysle predloženej projektovej dokumentácie: „SO 02 - Vjazd k RD“ k stavbe: „Rodinný 

dom“, vypracoval: Ing. Pavol Gálik, reg. č.: 5572 * A2, dátum: 01/2020. 

Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok: 

1. Úprava predmetného vjazdu bude vykonaná bezprašnou úpravou. 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv


Mesto Krásno nad Kysucou 
Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

________________________________________________________________ 

10 
 

2. Pred začatím stavebných prác si žiadateľ vyžiada stanoviská vlastníkov, resp. správcov 

inžinierskych sietí, aby nedošlo k poškodeniu ich vedení. 

3. Zriadením vjazdu sa nesmie ohroziť dotknutá komunikácia, ani bezpečnosť prevádzky na 

nej, a to hlavne navádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso. 

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť pozdĺžny sklon vjazdu na parcelu č. 309/3 smerom od cesty, 

v prípade nedodržania podmienky, osadiť odvodňovací žľab. Materiál získaný stavebnými 

prácami spojený so stavebno-technickými úpravami predmetného vjazdu nesmie byť 

ukladaný na vozovku. 

5. Pri stavebnej činnosti neznečisťovať a nepoškodzovať dotknutú pozemnú komunikáciu a 

bezodkladne čistiť zametaním. V prípade znečistenia cesty zabezpečiť jej okamžitú nápravu. 

6. Miesto výkonu prác bude označené dočasným dopravným značením (ďalej len ,.DDZ“'). 

odsúhlaseným Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Okresným dopravným 

inšpektorátom (ďalej len „ODI OR PZ Čadca“) v zmysle predloženej projektovej 

dokumentácie. Vyobrazenie a rozmery dopravných značiek musia zodpovedať STN 018 

020 v znení jej zmien a vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K osadeniu DDZ 

bezprostredne pred začatím prác bude prizvaný zástupca OD1 OR PZ Čadca a žiadateľ 

vypracuje o tom samostatný zápis do stavebného denníka. Žiadateľ je povinný rešpektovať 

ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny ODI OR PZ Čadca. Existujúce dopravné 

značenie, ktoré bude v rozpore s DDZ bude zakryté a po ukončení prác uvedené do 

pôvodného stavu s okamžitou platnosťou. 

7. V prípade potreby pre reguláciu premávky na ceste, žiadateľ zabezpečí spôsobilé a náležíte 

vystrojené osoby (min. 2 osoby) a zabezpečí okamžitý prejazd zásahových vozidiel 

hasičského záchranného zboru a vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci. 

8. V prípade, že pri stavebných prácach dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému 

uzatvoreniu premávky, je žiadateľ povinný OU CA OCDPK požiadať o povolenie na 

uzávierku predmetnej pozemnej komunikácie. 

9. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené Správou ciest Žilinského 

samosprávneho kraja, č. s.: 010/2019/SAUCCA-287 zo dňa 11. 12. 2019. 

10. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky ODI OR PZ Čadca zo dňa 02. 03. 2020. 

11. Za dodržanie podmienok uvedených v tomto rozhodnutí je zodpovedný Ondrej Koleno, 

Krásno nad Kysucou 1433, 023 02 Krásno nad Kysucou. 

12. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené 

podmienky v tomto rozhodnutí, ak si to vyžiada verejný záujem. 

13. V prípade znečistenia priľahlého úseku cesty vzniknutého pri užívaní vjazdu je žiadateľ 

povinný nečistotu bezodkladne odstrániť na svoje náklady. Škody vzniknuté tretím osobám 

nedodržaním týchto povinností bude hradiť žiadateľ. 

14. Stavebné práce súvisiace so zriadením vjazdu budú vykonané v období apríl až október 

2020 za nezníženej viditeľnosti, vrátane úprav cestného telesa do pôvodného stavu. 

 

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca, 

vyjadrenie zo dňa 11.12.2019, pod číslom 010/2019/SAUCCA-287: 

Podmienky: 

1. Vjazd z cestnej komunikácie na pozemok investora bude max. 4 m široký, vjazd realizovať 

v zmysle STN 736101. Zriadením vjazdu nebude narušený odvodňovací systém cesty. 

2. Vzhľadom na osadenie vjazdu a stavby musí stavebník strpieť činnosť údržby SC ŽSK bez 

nároku na kompenzáciu za prípadnú škodu spôsobenú pri údržbe cesty. Stavebník je 

povinný vykonať opatrenia na ochranu svojho majetku proti škodám, ktoré môžu vzniknúť 

realizovaním výkonu zimnej údržby SC ŽSK. 
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3. Zriadením vjazdu, prípadne výstavbou nového oplotenia a iných objektov je žiadateľ 

povinný zabezpečiť, aby boli zachované rozhľadové a šírkové pomery cesty. 

4. Vjazd napojiť v nivelete spevnenej krajnice s pozdĺžnym sklonom min. 2% od cesty z 

dôvodu, aby bolo zabránené vytekaniu vody na vozovku. 

5. V prípade nedodržania podmienky č. 4 je potrebné v mieste napojenia vjazdu na cestu 

osadiť odvodňovací žľab, ktorý je povinný žiadateľ udržiavať vo vyhovujúcom stave. 

6. Konštrukciu vjazdu zhotoviť bezprašnou technológiou (betón, dlažba, asfaltový kryt,...). 

7. Realizáciou vjazdu bude zachovaný odvodňovací systém cesty. V prípade poškodenia 

odvodnenia cesty je žiadateľ povinný zabezpečiť jeho opravu v čo najkratšom čase na 

vlastné náklady. 

8. V zmysle zákona č.135/1961 Zb., bude vjazd vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľje povinný 

na základe vydaného rozhodnutia zabezpečovať jeho funkčnosť počas prevádzky. 

9. Žiadateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vjazdu. 

10. Stavebné práce spojené s realizáciou vjazdu budú realizované v mesiacoch apríl až október 

kalendárneho roka. 

11. Stavebné práce spojené s realizáciou vjazdu nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť 

cestnej premávky na ceste (výstavbu realizovať z pozemku investora a neskladovať materiál 

na ceste). 

12. Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie výstavby vjazdu nedochádzalo k znečisťovaniu 

vozovky stavebnou činnosťou. 

13. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné 

náklady. Ak táto činnosť nebude z jeho strany zabezpečovaná, tak čistenie vykoná správca 

cesty na náklady vlastníka (žiadateľa). 

14. Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí opravu vozovky 

v rozsahu určenom správcom cesty. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie vozovky 

a cestného telesa si vyžadujeme záruku 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia 

správcom cesty. 

15. Začatie a ukončenie prác je stavebník povinný písomne ohlásiť správcovi cesty najneskôr 

3 dni pred ich začatím a do 3 dní od ich ukončenia. 

16. V prípade potreby dočasného dopravného značenia je potrebné požiadať OR PZ, ODI 

Čadca o vydanie stanoviska. 

17. SC ŽSK súhlasí s osadením dočasného dopravného značenia podľa platnej legislatívy a 

platných STN noriem. 

18. Stavebník požiada Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

o vydanie potrebných povolení. 

19. SC ŽSK v prípade potreby týmto zároveň súhlasí s vydaním povolenia na čiastočnú 

uzávierku cesty a povolenia na zvláštne užívanie cesty. 

20. SC ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. 

21. Toto stanovisko nenahrádza povolenia ani rozhodnutia vydané ostatnými kompetentnými 

orgánmi štátnej správy. 

22. SC ŽSK žiada, aby toto stanovisko bolo zapracované ako celok pod č. j. do ďalších 

povolení. 

SC ŽSK súhlasí s výstavbou vjazdu v prípade, že budú dodržané vyššie uvedené podmienky. 

Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, ako 

správcu cesty č. III/2017 a Žilinského samosprávneho kraja, ako vlastníka uvedenej cesty. 
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Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca, 

vyjadrenie zo dňa 24.04.2020, pod číslom 006/2020/SAUCCA-181: 

Podmienky pre: 

 vodovodnú prípojku v zelenom páse: 

1. Vodovodná prípojka bude vedená v zemi na pozemku žiadateľa. 

2. Montážna jama na zriadenie vodovodnej prípojky sa bude nachádzať v zelenom páse za 

vonkajšou hranou priekopy a bude slúžiť výlučne na zrealizovanie prípojky na verejný 

vodovod. 

3. V prípade, že vplyvom realizácie vodovodnej prípojky dôjde k narušeniu konštrukčných 

vrstiev vozovky cesty a jej súčastí, bude žiadateľ povinný zabezpečiť opravu na vlastné 

náklady v rozsahu, ktorý určí SC ŽSK, závod Kysuce. 

4. Po zrealizovaní prác musia byť terénne úpravy uvedené do pôvodného stavu a 

zachované funkčné odvodnenia čestného telesa. 

 plynovú prípojku pretlakom: 

1. Realizáciou pretláčacích prác nesmie dôjsť k narušeniu vozovky cesty a jej súčastí. 

2. Pretláčanie cestného telesa realizovať’ kolmo na os cestnej komunikácie, hĺbka pretlaku 

bude min. 1,2 m od nivelety priekopy. 

3. Štartovaciu a montážnu jamu osadiť mimo cestné teleso, minimálne 1,0 m za hranicu 

cestného pozemku. j 

4. Výkopovú zeminu z pretlaku, štartovacej a montážnej jamy umiestniť mimo cestné 

teleso a nepoužiť na spätný zásyp  

Ostatné podmienky: 

1. Po zrealizovaní prác musia byť terénne úpravy uvedené do pôvodného stavu a 

zachované funkčné odvodnenia cestného telesa. 

2. V prípadu, že by bol nevyhnutný zásah do vozovky cesty za účelom zriadenia prípojok, 

je potrebné o tom. vopred písomne informovať správcu cesty. 

3. V prípadu, že vplyvom realizácie prípojok dôjde k poškodeniu vozovky, príp. jej súčastí, 

je žiadateľ povinný zabezpečiť opravu na vlastné náklady v rozsahu, ktorý určí SC ŽSK, 

závod Kysuce. 

4. V prípade stavebných úprav cesty, pri živelných pohromách, pri ktorých bude potrebná 

prekládka prípojok, náklady spojené s prekládkou bude znášať žiadateľ, resp. budúci 

užívateľ v plnom rozsahu. 

5. V prípade, že počas výkonu stavebných prác dôjde k znečisteniu vozovky cesty III. 

triedy, je investor povinný zabezpečiť vyčistenie vozovky bezprostredne po jej 

znečistení. 

6. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. 

triedy. Stavebný materiál a zeminu z výkopov uskladniť mimo telesa cesty. 

7. Investor zodpovedá za všetky prípadné škody na majetku ŽSK alebo tretích osôb, ktoré 

budú spôsobené pri realizácii prípojok. 

8. V prípade potreby investor stavby zabezpečí a osadí na vlastné náklady dočasné 

dopravné značenie odsúhlasené OR PZ ODI v Čadci. 

9. Pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2017 požiadať SC ŽSK o vyjadrenie. 

10. Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi 

správcu cesty (vhodne zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude 

uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom 

záručnej doby. 

11. Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od 

ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK: 
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Jašurková 0918 370 207). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne 

a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. 

12. V prípadu potreby na základe tohto vyjadrenia požiadajte Okresný úrad Čadca, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie príslušných povolení. 

13. SC ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. 

14. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia ani povolenia vydané ostatnými 

kompetentnými orgánmi štátnej správy. 

15. SC ŽSK žiada, aby toto stanovisko bolo zapracované ako celok pod č. j. do ďalších 

povolení. 

S realizáciou plynovej a vodovodnej prípojky súhlasíme pri dodržaní hore uvedených 

podmienok, zároveň súhlasíme s prípadným zvláštnym užívaním cesty, s prípadným vydaním 

povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/2017, ako aj s osadením dočasného dopravného 

značenia počas realizácie prípojok v zmysle platnej legislatívy a platných STO noriem. Toto 

stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja ako 

správcu cesty III/2017 a Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka uvedenej cesty. 

Doba platnosti stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak sa                                

s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. 

V zmysle § 70 je stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti záväzné 

aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

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 3.4.2020 podal navrhovateľ Koleno Ondrej, Ul. 1. Mája 1433, 023 02 Krásno nad 

Kysucou (ďalej len „stavebník“) žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 

309/3 a 309/5 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou.   

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Dňa 15.04.2020 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie 

spojeného územného a stavebného konania podľa ust. § 39a a ust. § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a v súlade 

s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Známi 

účastníci konania boli poučení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania zo dňa 15.04.2020.   

   

 Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie 

stavebného povolenia a podklady predložené v  konaní boli dostatočné, stavebný úrad na ich 
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podklade konštatoval, že povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými 

týmto zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by 

bránili povoleniu stavby.  

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

územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky 

na stavby podľa § 43d a § 47 stavebného zákona.  

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

rozhodnutia. 

 Za vydanie rozhodnutia správny orgán vybral poplatok podľa Položky 60 písm. a) 

Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 50,00 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. Koleno Ondrej, Ul. 1. Mája 1433, 023 02 Krásno nad Kysucou – stavebník 

2. Ing. Veronika Vörösová, Školská 484, 925 81 Diakovce – projektant 

3. Tophouse Gemer Stred s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava – dozor 

4. Ďurana Martin, Štúrová 1304, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

5. Mesto Krásno nad Kysucou, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

6. Remeň Juraj, Gogoľová 1883/16, 955 01 Topoľčany 

7. Michalinová Margaréta, č. 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou,  

8. Ing. Poláčková Beáta, č. 108, 023 02 Krásno nad Kysucou 

9. Šadláková Jana, č. 1041, 023 02 Krásno nad Kysucou 

10. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11 

11. 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 § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu neznámeho pobytu 
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niektorých osôb na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 312 . 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. 

 

Dotknuté orgány: 

1. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

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

Čadca 

3. Okresný úrad v Čadci, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 

4. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Paláriková 91, 02201 Čadca 

5. Správa ciest ŽSK závod Kysuce, A.Hlinku 2621, 022 01 Čadca 

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

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

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

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

 

 

Vyvesené dňa : 20.05.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 20.05.2020    do .............................................................. 

 

 

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

 


