
   

Mesto Krásno nad Kysucou  
Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou  

________________________________________________________ 
Číslo záznamu: 7008/2018/2019   V Krásne nad Kysucou, 06.08.2019 

Číslo spisu: 84 

Vybavuje: Mgr. Poništiak 

E-mail: ponistiak.stefan@gmail.com 

 

 

Oznámenie  

o začatí územného konania 

 a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

Dňa 19.11.2018 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 

Čadca v zast. Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri 

Čadci, na základe osvedčenej plnej moci zo dňa 17.05.2019, žiadosť o vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nová časť Krásno parku – káblové trasy“ na 

pozemkoch č. p. KN-C 6012/192, 12850, 12853/2, 12852/11, 12852/10, 6417/386, 12851 

v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ z väčšej sčasti vlastníkom v súlade s § 

58 ods. 2 a sčasti ma iné právo k pozemkom v súlade s § 139 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a 

doplnkov. Návrh bol doplnený dňa 06.08.2019. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie. 

Stavba bude realizovaná so zmenou oproti predloženej projektovej 

dokumentácii, ktorá spočíva v nerealizovaní káblovej šachty KŠ 2/1 a trasou medzi KŠ 

2/1 a KŠ 2/2 a nerealizovaní káblových šácht KŠ 2/18, KŠ 2/19 a KŠ 2/20 a káblovými 

trasami medzi nimi. 

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného 

zákona a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce v súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 

a zároveň  nariaďuje miestne skúmanie a ústne rokovanie na deň:  

03. septembra 2019 (utorok) o 10,00 hod. 

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou –  

2. poschodie - Zasadačka. 

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

doplnili o nasledovný podklad pre vydanie územného rozhodnutia, a to:  

- prepracovanú projektovú dokumentáciu so zmenou, nakoľko podľa predloženej 

žiadosti nebudú realizované káblové šachty KŠ 2/1 a trasa medzi KŠ 2/1 a KŠ 2/2 a nebudú 

realizované káblové šachty KŠ 2/18, KŠ 2/19 a KŠ 2/20 a káblové trasy medzi nimi (tzn. nové 

prepojenie káblových šácht vyplývajúce z nerealizovania vyššie uvedených). 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr  na ústnom 

rokovaní v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona. Na neskoršie podané pripomienky a 
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námietky stavebný úrad neprihliadne.  

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak 

niektorý z orgánov štátnej správy 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 v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona.  

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 

uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť v súlade s § 42 

ods. 5 stavebného zákona. 

Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou v 

pracovných dňoch. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

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

podľa § 16 a § 17 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. 

K stavbe sa súhlasne vyjadrili Sevak, a. s. pod č. O18024977/AKa zo dňa 09.11.2018, 

Stredoslovenská distribučná, a. s. pod č. 4600048348-451 zo dňa 14.11.2018, Slovenský 

plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s. pod č. TD/NS/0819/2018/Ki zo dňa 16.11.2018, 

Slovak Telekom, a. s. č. 6611833562 zo dňa 03.12.2018, 6611912277 zo dňa 03.05.2019 

a 6611921057 zo dňa 27.07.2019, Ministerstvo vnútra SR, OR PZ v Čadci, ODI Čadca pod č. 

ORPZ-CA-ODI-62-208/2018 zo dňa 14.11.2018, Okresné riaditeľstvo hasičského 

a záchranného zboru v Čadci pod č. ORHZ-CA2-2019/000057-002 zo dňa 31.01.2019, 

Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia pod č. OU-CA-OKR-2018/012975-002 zo dňa 

25.10.2018, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-CA-

OSZP-2019/007339-002 zo dňa 20.05.2019 a OU-CA-OSZP-2019/007494-002 zo dňa 

29.05.2019, Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-CA-PLO-

2019/007839-002 zo dňa 04.06.2019, Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-

2018/18721-6/85959/KOP zo dňa 29.10.2018. 

              

Doručí sa: 

1. Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca  

2. Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci 

3. Železiarstvo HAMMER, s. r. o., Krásno nad Kysucou – Kalinov č. 1493, 023 02 

Krásno nad Kysucou 

4. Cleanex-cleanex, s. r. o., Raková 248, 023 51 Raková 

5. Emil Sýkora, Krásno nad Kysucou 264, 023 02 Krásno nad Kysucou 

6. TOPA-STAV, s. r. o., Sverepec 446, 017 01 Sverepec 

7. ZEMATRANS, s. r. o., Raková 171, 023 51 Raková 

8. TRUSTACOM, s. r. o., Kysucký Lieskovec 457, 023 54 Kysucký Lieskovec 

9. SPN, v. o. s., Krásno nad Kysucou 1513, 023 02 Krásno nad Kysucou 

10. 3 Energy s. r. o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina 

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

12. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 36 
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ods. 4 stavebného zákona, vzhľadom na charakter líniovej stavby a musí byť vyvesené 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou v súlade s § 

3 a § 26 správneho poriadku a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad 

Kysucou, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

Dotknuté orgány: 

13. Okresné riaditeľstvo PZ v Čadci, ODI Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 

14. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, Ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

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

16. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca 

17. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

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

19. SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

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

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

22. Sevak, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

 

 

 
 

 

 

 

Ing. Jozef Grapa   

   Primátor mesta 

 

Vyvesené dňa 07.08.2019   Zvesené dňa ................................................. 
 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 07.08.2019 do............................................. 

 

 

 

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


