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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

 

 

OZNÁMENIE 

O SPOJENÍ KONANIA O ODSTRÁNENÍ STAVBY A STAVEBNÉHO KONANIA, 

O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO 

POJEDNÁVANIA A MIESTNEHO ZISŤOVANIA 

 

 

 

 

 

Jana Nekorancová, č. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len "navrhovateľka") dňa 

05.06.2020 podala na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu:  

 

„Odstránenie stavby a stavba rodinného domu“  

na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 665/1, 665/2, 665/6, 665/8 v intraviláne k. ú. 

Krásno nad Kysucou.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

 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 § 88 ods. 3, § 90 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného 

zákona oznamuje začatie konania o odstránení stavby a stavebného konania. Podľa § 65 

stavebný úrad spojil konanie o odstránení stavby spolu so stavebným konaním. 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.  

 

Popis stavby:  

Stavba rodinného domu je umiestnená na pozemku parc. č. C-KN 665/1, 665/2, 665/6, 

665/8 v Krásne nad Kysucou, v CMZ na mieste pôvodného rodinného domu č. 1617, ktorého 

časť bude asanovaná. Asanované bude celé prízemie aj podkrovie. Z pôvodného rodinného 

domu zostane iba suterén, ktorý bude čiastočne zosilnený. Týka sa to hlavne obvodových stien 
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z južnej strany. Pôvodný rodinný dom bol pripojený na inžinierske siete – elektrická, 

kanalizačná a vodovodná prípojka. Tieto prípojky ostávajú bezo zmeny, nakoľko sú 

vyhovujúce.  

Nový rodinný dom bude jednopodlažný s obytným podkrovím, čiastočne podpivničený. 

Orientovaný je štítom ku prístupovej ceste. Novostavba bude celomurovaná. Rodinný dom je 

zložitého pôdorysného tvaru s čiastočným rozšírením z východnej strany. Je zastrešený 

symetrickou sedlovou strechou o sklone 38°. Vstup do RD je zo severnej strany. Krytina je 

„profilovaná z lakoplastového plechu“, omietky silikátové, sokel – umelý kameň. 

Prístupová cesta je vedená cez spoločný dvor na parc. č. E-KN 666, 667, ktorej vlastníci 

sú účastníkmi konania. 

   

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky k riešeniu 

stavby uplatniť najneskôr do  

 

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 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 byť.             

                               

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Grapa 

                                                                                     Primátor mesta                                        
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Doručuje sa: 

1. Jana Nekorancová, č. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou – navrhovateľ 

2. Ing. František Byrtus, Kalinov č. 1955, 023 02 Krásno nad Kysucou – projektant / 

stavebný dozor 

3. Margita Petríková, M.R. Štefánika 2485/1, 022 01 Čadca 

4. Ing. Igor Gašper, Struhy 1301, 023 02 Krásno nad Kysucou 

5. Eliška Gašperová, Struhy 1301, 023 02 Krásno nad Kysucou 

6. VINVEST s.r.o., M. Urbana 2546/5, 010 01 Žilina 

7. Ladislav Šefar, Nesluša č. 1038, 023 41 Nesluša 

8. Beáta Šefarová, č. 1270, 023 02 Krásno nad Kysucou 

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

10. Helena Kolembusová, č. 1161, 023 02 Krásno nad Kysucou 

11. Vladimír Kolembus, Kalinov 2032, 023 02 Krásno nad Kysucou 

12. Anna Čimborová, A. Bernoláka č. 2051/4, 022 01 Čadca 

13. Ivan Čimbora, č. 1217, 023 02 Krásno nad Kysucou 

14. Ing. Milan Kormanec, 17. listopadu 1187, 293 01 Mladá Boleslav 

15. 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 

niektorých osôb a z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania na pozemku registra „E“ 

parc. č. KN 666 . 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 29.06.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 29.06.2020    do .............................................................. 

 

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

 

 

 


