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Číslo záznamu:  9535/2019                     V Krásne nad Kysucou, 

11.06.2019 

Číslo spisu:   84  

Vybavuje:   Ing. Michal Biroš  

Tel:   041/43 08 928 

Email:   stavebne@mestokrasno.sk 

 

 

 

 

o z n á m e n i e 
o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie 

ústneho pojednávania 

 

 

 

 Navrhovatelia Stanislav Čimbora a manželka Monika Čimborová, obaja trvale 

bytom č. 332/2, 023 02 Dunajov (ďalej len „stavebníci“) dňa 11.06.2019 podali žiadosť o 

vydanie spojeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: 

 

„Rekreačná chata“ 

na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2719 vedená ako záhrada 

v intraviláne v m.č. Blažkov k.ú. Krásno nad Kysucou. 

      

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

 

 

Stavba obsahuje:  

 Rekreačná chata bude samostatne stojaca budova, umiestnená v sklonitom teréne. 

Jedná sa o murovanú stavbu. Základ, základové murivo budú betónové. Prízemie je vytvorené 

z muriva ukončeného ŽB vencami. Podkrovie bude taktiež murované ukončené ŽB vencami, 

krov bude tvorený z dreva. Časť muriva bude obložená kameňom a časť drevom.  

Dispozične je prízemie navrhnuté tak, že sa priamo vchádza do obývacej miestnosti 

a z nej následne do ostatných miestnosti na prízemí t.j. do kuchyne s jedálňou, skladu, 

kúpeľne a schodiska do podkrovia. V podkroví sú dve izby. Vstup do chaty je orientovaný zo 

severozápadnej strany. Zastrešenie – sedlová strecha, orientácia štítov SZ-JV. Sklon strechy je 

40°.  

Parametre stavby: zastavaná plocha 32,64m
2
; obostavaný priestor 153,53m

3
; upravený 

terén od +/-0,000 bude -0,600; výška hrebeňa +5,605; výška komína +6,250; osadenie od 

parcely KN-C 2717 – 2,0m, KN-C 2618/32 – 2,9m, KN-C 2718 – 7,5m 
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Stavebný úrad po posúdení predložených podkladov dospel k záveru, že sú splnené 

predpoklady pre spojenie územného  a stavebného konania podľa § 39a ods. 4 stavebného 

zákona. Z uvedeného dôvodu vyzýva stavebníkov, aby svoj návrh doplnili o nasledovné 

podklady pre vydanie stavebného povolenia, a to:  

 doplniť do projektovej dokumentácie statický výpočet, sprievodnú a súhrnnú správu, 

projekt žumpy s technickým riešením a prepočtom objemu,  systém vykurovania (druh 

vykurovania, výkon, príkon), snehové lapače na streche 

 doplniť kópiu katastrálnej mapy 

 opraviť nesúlad technickej správy voči situácii o odstupových vzdialenostiach 

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

dotknutých orgánov a organizácií k stavebnému konaniu (Sevak, SPP, SSD, Slovak 

Telekom, Okresný úrad v Čadci, pozemkový a lesný odbor) 

 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) bod 2, vo výške 50,00 eur.  

 

 

 Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, oznamuje v súlade s ustanovením § 39a 

ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním, podľa § 61 ods. 

1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne nariaďuje                   

na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 

 

03. júla 2019 o 08:00 hod. 

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

                                                  

 

 Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto 

pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje 

stanovisko  

dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované 

ich stanovisko za kladné. 

 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).  

 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 Krásno nad Kysucou Krásno nad Kysucou Ak sa niektorý z účastníkov 
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konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným 

podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

Doručuje sa: 

1. Stanislav Čimbora, č. 332/2, 023 02 Dunajov – stavebník 

2. Monika Čimborová, č. 332/2, 023 02 Dunajov – stavebník 

3. Ing. Milan Kožák, č. 441, 023 57 Podvysoká – projektant 

4. František Chrastina, Potočná 2154/3, 022 01 Čadca - dozor 

5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 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. 

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. 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 : 11.06.2019   Zvesené dňa: ............................................ 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 11.06.2019    do ................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 


