
   

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

________________________________________________________ 
Číslo záznamu: 341/2020              V Krásne nad Kysucou, 05.05.2020 

Číslo spisu: 84 

Vybavuje: Mgr. Poništiak 

E-mail: ponistiak.stefan@gmail.com 

 

 

R O Z H O D N U T I E  

Mesto Krásno nad Kysucou, ako  príslušný stavebný  úrad  podľa  § 117 ods. 1 zák.  č.  

50/1976  Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení 

neskorších  predpisov,  po posúdení predložených dokladov posúdil, že predložený návrh 

(vrátane príloh) 

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

 

o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Priemyselný park Krásno nad 

Kysucou“ v objektovom zložení SO 01 Areálové osvetlenie priemyselného parku na 

pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845, 12846, 12847, 12852/11, 12853/2, 6012/192, 

6012/277, 6012/75, 6012/170, 6012/172, 6012/176, 6012/218, 6012/165, 6012/191, 6012/208, 

6012/206, 6012/251, 6012/256, 6012/37 a SO 02 Optická sieť parku Krásno na 

pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845, 12846, 12852/8, 12852/11, 12853/2, 6012/192, 

6012/277, 6012/75, 6012/170, 6012/172, 6012/176, 6012/218, 6012/191, 6012/206, 6012/208, 

6012/251, 6012/256, 6012/223, 6012/215 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je 

navrhovateľ sčasti vlastníkom  

 

neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, a preto podľa § 29 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

územné konanie stavby 

 

p r e r u š u j e 

 

a zároveň vyzýva navrhovateľa: Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca 

v zastúpení Ing. Kristína Krištiaková, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov,  

 

aby v súlade s § 19 ods. 3 správneho poriadku v lehote do 60 dní od doručenia tohto 

rozhodnutia žiadosť doplnili o: 

 

- súhlas vlastníkov pozemkov (resp. vlastnícke alebo iné právo), v zmysle § 3 ods. 1 

písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, č. p. KN-C 6012/75, 6012/170, 65012/172, 6012/176, 6012/218, 

6012/165, 6012/191, 6012/206, 6012/256, 6012/37, 6012/223 v k. ú. Krásno nad 

Kysucou, 

 

- stavebné povolenie/kolaudačné rozhodnutie stavby trafostanice na pozemku č. p. KN-

C 12852/11 v k. ú. Krásno nad Kysucou, z ktorej je plánované pripojenie sa SO 01 

Areálové osvetlenie priemyselného parku a SO 02 Optická sieť parku Krásno. 



2 

 

 

 

Ak v určenej lehote nedostatky podania neodstránite, stavebný úrad v súlade s § 30 

ods. 1 písm. d) správneho poriadku územné konanie zastaví. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 06.02.2020 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca 

žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Priemyselný park Krásno nad 

Kysucou“ v objektovom zložení SO 01 Areálové osvetlenie priemyselného parku na 

pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845, 12846, 12847, 12852/11, 12853/2, 6012/192, 

6012/277, 6012/75, 6012/170, 6012/172, 6012/176, 6012/218, 6012/165, 6012/191, 6012/208, 

6012/206, 6012/251, 6012/256, 6012/37 a SO 02 Optická sieť parku Krásno na pozemkoch č. 

p. KN-C 12850, 12845, 12846, 12852/8, 12852/11, 12853/2, 6012/192, 6012/277, 6012/75, 

6012/170, 6012/172, 6012/176, 6012/218, 6012/191, 6012/206, 6012/208, 6012/251, 

6012/256, 6012/223, 6012/215 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ sčasti 

vlastníkom. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Stavebný úrad oznámením č. 341/2020 zo dňa 05.03.2020 v súlade s § 36 stavebného 

zákona oznámil začatie územného konania a nariadil miestne skúmanie a ústne rokovanie 

k podkladom pre vydanie rozhodnutia. V oznámení boli účastníci konania upozornení, že 

svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr  na ústnom rokovaní a že na neskoršie 

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

zákona. 

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 mohli nahliadnuť na Mestskom úrade v Krásne nad 

Kysucou v pracovných dňoch. 

Navrhovateľ predložil v konaní doklad o zaplatení správneho poplatku, 

splnomocnenie na zastupovanie v konaní pre Ing. Kristínu Krištiakovú, LV č. 5911,  7088, 

7078, 7106 na pozemky pod stavbou, katastrálnu mapu, vyjadrenie k stavbe od SEVAK, a. s. 

pod č. O19032095 zo dňa 08.11.2019, Stredoslovenská distribučná, a. s. pod č. 4600053954-

102 zo dňa 18.09.2019, SPP- Distribúcia, a. s. pod č. TD/NS/0769/2019/Ki zo dňa 

07.11.2019, Slovak Telekom, a. s. č. 6611921057 zo dňa 27.07.2019, Okresný úrad Čadca, 

odbor krízového riadenia pod č. OU-CA-OKR-2019/014999-002 a OU-CA-OKR-

2019/015000-002 zo dňa 04.11.2019, OU-CA-OKR-2020/005276-003 zo dňa 30.03.2020,  

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

2019/014535-002 zo dňa 08.11.2019, OU-CA-OSZP-2019/014640-2 zo dňa 28.10.2019 

a OU-CA-OSZP-2019/014298-002 zo dňa 14.11.2019, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Čadci pod č. RH/2019/01810-2 zo dňa 08.11.2018, Krajský 

pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2019/25414-2/103627/KOP zo dňa 17.12.2019, 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-CA-PLO-2019/016221-002 zo dňa 

05.12.2019, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI Čadca pod č. ORPZ-CA-ODI-18-026/2020 zo dňa 

03.03.2020 a 2x projektovú dokumentáciu stavby v súlade s § 3 a § 4 Vyhl. MŽP SR č. 
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453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia mesta Krásno nad Kysucou. 

Stavba rieši vybudovanie areálového osvetlenia v priemyselnom parku Krásno nad 

Kysucou, ktoré bude slúžiť na osvetlenie komunikácie a chodníka. Počet navrhovaných 

svietidiel 50 ks a rozvod optickej siete s možnosťou napojenia sa firiem v priemyselnom 

parku s napojením v TS1 a TS2. 

K predloženému návrhu po vykonaní miestneho skúmania predložili zástupcovia 

spoločnosti Eliastech, s. r. o. pripomienky na samostatnom liste.  

 Podľa § 3 ods. 1 písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje 

ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas 

vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre 

navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť. 

V predmetnom konaní navrhovateľ nedoložil súhlas vlastníkov pozemku, ktoré sú 

uvažované na zastavanie stavbou, čo v rámci ústneho rokovania svojimi pripomienkami 

v konaní aj potvrdila spoločnosť Eliastech, s. r. o.  

Projektová dokumentácia obsahuje technické riešenie pripojenia resp. prepojenia 

vedenia areálového osvetlenia a optickej siete cez trafostanicu na pozemku č. p. KN-C 

12852/11 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Tohto času stavebný úrad nemá informáciu, že by daná 

trafostanica bola funkčná a schopná technicky splniť požiadavky vyplývajúce z projektovej 

dokumentácie. 

Podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku: „Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, 

správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v 

určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.“ 

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku: „Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo 

konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote 

odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo 

ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.“ 

V zmysle vyššie uvedeného stavebný úrad územné konanie stavby po dohode so 

splnomocnenou osobou navrhovateľa s ohľadom na § 19 ods. 3 a § 29 ods. 1 správneho 

poriadku prerušil a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno podať 

odvolanie. Mesto Krásno nad Kysucou bude podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku v konaní 

pokračovať po doložení vyššie uvedených dokladov alebo po uplynutí lehoty na predloženie 

dokladov. 

Počas prerušenia konania lehoty správneho poriadku podľa § 29 ods. 5 správneho 

poriadku neplynú. 
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Doručuje sa: 

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

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

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

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

5. BM-MONT Slovakia, Potočná 1439, 022 01 Čadca 

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

7. AGES, s. r. o., SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou 

8. CLEANEX CENTRUM, s. r. o., Raková 248, 023 51 Raková 

9. KOMAD spol. s r. o., Krásno nad Kysucou 292, 023 02 Krásno nad Kysucou 

10. František Capek, Dunajov 333, 023 02 Dunajov 

11. Capek František – Stavebniny – Autodoprava, Okružná 109/B, 022 01 Čadca 

12. ELIASTECH, s. r. o., SNP 2113, 023 02 Krásno nad Kysucou 

13. PROMONT, s. r. o., Krásno nad Kysucou 1961, 023 02 Krásno nad Kysucou 

14. Big box, s. r. o., Krásno nad Kysucou 1960, 023 02 Krásno nad Kysucou 

15. PSA TECHNIK, spol. s r. o., Krásno nad Kysucou č. 1843, 023 02 Krásno nad 

Kysucou 

16. CTP Beta SK, spol. s r. o., Laurínska 18, 811 01 Bratislava – Staré Mesto 

17. Všetkým známym účastníkom konania a ostatným účastníkom konania v k. ú. Krásno 

nad Kysucou sa oznámenie doručuje podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona vzhľadom 

na charakter líniovej stavby v súlade s ustanovením § 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej 

stránke Mesta Krásno nad Kysucou, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom 

doručenia. 

 

 

 
 

 

 

 

Ing. Jozef Grapa   

      Primátor mesta 

 

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

 

 
 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

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

 

 

 

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


