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Číslo záznamu:  7226/2020                           V Krásne nad Kysucou, 13.05.2020 

Číslo spisu:   221 

Vybavuje:   Ing. Michal Biroš  

Tel:   041/43 08 928 

Email:   michal.biros@mestokrasno.sk 
  

 

 

 

Vec: Pavol Meliš, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 658, 023 02 Krásno nad Kysucou 

s manželkou Simonou Melišovou, trvale bytom Krížová Ves 15, 059 01 Kežmarok –

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 

 

           Navrhovatelia Pavol Meliš, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 658, 023 02 Krásno 

nad Kysucou s manželkou Simonou Melišovou, trvale bytom Krížová Ves 15, 059 01 

Kežmarok (ďalej len „stavebníci“) dňa 07.04.2020 podali žiadosť o vydanie územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku 

registra “C“ parcela č. KN 3838/24 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Zákysučie. 

 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 „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3838/24 v 

intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Zákysučie, ku ktorej majú stavebníci vlastnícke 

právo zapísané na liste vlastníctva č. 7453, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 

stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

 

p o v o ľ u j e . 
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Popis stavby:  

Rodinný dom je situovaný na okraji mesta Krásno nad Kysucou. Svojím tvarom zapadá do 

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

podpivničenia určený pre bývanie 5-6 člennej rodiny. Je vhodný pre mierne svahovitý 

pozemok. Objekt je situovaný na parcele 3838/24. Pozemok sa nachádza neďaleko miestnej 

komunikácie. Pôdorys domu je v tvare obdĺžnika 11 000 x 8 000 mm s prístreškom na severnej 

strane. Zastrešený je pultovou strechou so sklonom 6°. Vstup do objektu je z prístupovej 

komunikácie situovaný na východnej strane. Denná časť objektu sa nachádza na 1. NP a zahŕňa 

obývaciu izbu s výstupom na terasu spojenú s kuchyňou a jedálňou, hosťovskú izbu, kúpeľňu 

a technickú miestnosť. Nočná časť objektu je na 2. NP a obsahuje spálňu, 3 izby, kúpeľňu 

a samostatnú toaletu. 

 

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   :  92,72 m2 

Obytná plocha                                    :  75,05 m2 

Užitková plocha      :  61,04 m2 

Celková podlahová plocha   :  136,45 m2 

Obostavaný objem    :   556,4 m3 

Úroveň upraveného terénu od ±0,000 :  -0,500 m  

Úroveň podlahy 1.NP    :   ±0,000 = 382,60 m.n.m. 

Úroveň podlahy 2.NP    :   +2,880 

Úroveň štítu strechy       :       +6,830 

Spevnené plochy                                           :              56 m2 

 

Členenie stavby: 

SO 01 Rodinný dom 

SO 02 Prípojovací STL plynovod 

SO 03 Kanalizačná prípojka – žumpa 

SO 04 Prípojka NN  

SO 05 Spevnené plochy  

SO 06 Oplotenie objektu 

Podmienky pre umiestnenie stavby: 

1. Stavba bude umiestnená od susedných pozemkov: 

 - parc. č. CKN 3838/11 vo vzdialenosti 6,255 m (najmenšia vzdialenosť) 

 - parc. č. CKN 12600/2 vo vzdialenosti 3,01 m (najmenšia vzdialenosť) 

 - parc. č. CKN 3838/23 vo vzdialenosti 5,025 m (najmenšia vzdialenosť) 

 - parc. č. CKN 3838/1 vo vzdialenosti 6,935 m (najmenšia vzdialenosť) 

2. Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku registra „C“ parc. č.  KN 3838/24 

3. Vodovodná prípojka – objekt bude napojený na verejnú vodovodnú sieť. Vodovodná 

prípojka je navrhnutá v sklone 3% z PE-HD dimenzie DN32 napojená na verejnú sieť 
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pomocou navŕtavacieho pásu. Vodomerná šachta je uložená vo vzdialenosti 1,5-2 m od 

hranice pozemku.  

4. Kanalizačná prípojka – napojenie na vlastnú vodonepriepustnú žumpu s užitočným 

objemom 15m3 s intervalom likvidácie obsahu žumpy 20 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 –  napojenie NN prípojky bude z jestvujúceho vzdušného vedenia 

(AlFe) v správe SSD, a.s., ktoré sa nachádza v blízkosti plánovaného objektu. Z 

jestvujúcej NN distribučnej siete bude káblom AYKYJ 4 x 25 mm2 zvedená elektrická 

prípojka do poistkovej skrinky SPP2. Poistková skrinka SPP2 sa bude nachádzať na 

podpernom bode vo výške 2,5 m nad úrovňou zeme. Z SPP2 bude ďalej elektrický 

prívod pokračovať káblom AYKYJ 4 x 25mm2 do zeme a zemou do RE. V RE sa kábel 

ukončí na prívodnej svorkovnici. Prívodný kábel je potrebné viesť bez prerušenia v 

hĺbke min. 70(90) cm. V prípade križovania s miestnou komunikáciou je potrebné 

prívodný kábel viesť v ochrannej rúre FXKVR Ø 100 mm. 

6. Prípojovací STL plynovod – STL plynová prípojka (pripojovací plynovod) pre rodinný 

dom D25 z PE sa napojí na existujúci STL plynovod D90 PE PN 100 kPa navrtávajúcou 

súpravou. Trasa STL plynovodu bude vedená v zelenom páse a ukončená guľovým 

uzáverom DN 25 v DRZ. Trasa navrhovanej STL plynovej prípojky je zrejmá z výkresu 

č. P-01.(Zložka STL pripojovací plynovod)  

7. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú 

vypracoval: MM projekt s.r.o., Starý trh 487/50, 060 01 Kežmarok, 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 Ing. arch. 

Rudolf Kruliac, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica, 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. Oplotenie a spevnené plochy budú realizované v súlade s okolitou zástavbou a v súlade 

s geometrickým plánom zhotoveným osobou Anton Poštek – Geodetické práce, 

Žilinská 98, 023 02 Krásno nad Kysucou 

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

2 stavebného zákona. 

13. Počas výstavby budú dodržané všetky technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 

stanovené § 48 - § 53 stavebného zákona. 

14. Stavba bude dokončená do 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. 

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

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

17. 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. 

18. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

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

20. 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. 

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

aby nedošlo k podmáčaniu susedných nehnuteľností.  

22. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácii, orgánov miestnej 

samosprávy a štátnej správy: 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina záväzné 

stanovisko zo dňa 11.02.2020 pod č. KPUZA-2020/3810-2/11081/KOP: 
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina  v konaní podľa stavebného zákona  a 

iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov 

chránených pamiatkovým zákonom: 

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní 

vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby 

formou prieskumu detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu 

možných archeologických nálezov. 

2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo 

nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 

materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových 

pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, 

najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky 

krajským pamiatkovým úradom. 

3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska 

všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 11.02.2020 pod  

č. 6612003921: 

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

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

Spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník 

nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 
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konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: 

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku 

8. Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa 

zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú 

stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné 

povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 13.09.2019 

pod č. TD/NS/0644/2019/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 ác io u  v yš š i e  u v ed en e j  s t avb 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, 

- 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 adresu: 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.spp-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, 

http://www.spp-distribucia.sk/
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- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

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

7003781219, 

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 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, 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh 

odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava Záväzné stanovisko 

zo dňa 2.3.2020 : 
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MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje 

tieto podmienky: 

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto 

stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia 

MDV SR. 

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 

železničného telesa. 

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 

4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 

5. Po ukončení prác u,viesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 

6. Stavebník je povinný pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky 

realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy - ZSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 

Bratislava vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na 

stavbou dotknutom pozemku 

7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám 

technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, 

aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR 

EXPERTÍZY, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 18.02.2020 pod č. 

26724/2020/0230-2 : 

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných 

konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových 

zámerov ŽSR k stavbe námietky, za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Pred začatím samotných prác je nutné existujúce podzemné vedenia SOZT vytýčiť a 

kontaktovať správcu vedení SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka (0903 907 681) pre 

stanovenie dohody o harmonograme prác a dodržať pripomienky ŽSR OR Žilina 

18/SOZT/2020 zo dňa 27.01.2020. 

2. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT žiadame riešiť osadenie plynomerovej skrine 

mimo trasu týchto vedení. Pri realizácii prípojok IS musia byť všetky práce v kolíznych 

miestach s našimi vedeniami, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby 

nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní nových prípojok IS s vedeniami OZT dodržať 

predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem. 

3. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke 

spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník, užívateľ si je vedomý skutočnosti, že 

stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy, s čím sú spojené negatívne vplyvy a 

obmedzenia spôsobené bežnou žel. prevádzkou (hluk, vibrácie a pod.) a nebude si z tohto 

titulu uplatňovať u ŽSR žiadne nároky. 

4. Žiadame zrealizovať protihlukové opatrenia v zmysle vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. a 

súhlasu RÚVZ. 

5. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej 

prevádzky. 

6. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, 

spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka. 

7. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a 

zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších 

predpisov. 
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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA, 

SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, 4. mája 34, 010 01 

Žilina vyjadrenie zo dňa 27.1.2020 pod č. 18/SOZT/2020-V:  

Má nasledovné pripomienky: 

1. V záujmovej oblasti stavby sa nachádza trasa podzemných vedení (DK, VF) v správe OR 

Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích 

zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. 

Trasa podzemných vedení Vám bola informatívne zakreslená do priloženej situácie. 

2. Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie podzemných 

vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom 

časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 

14 dní odo dňa jej vystavenia“. Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť 

vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byť tiež priložené vypísané 

„PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA“ v zmysle 

Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa 

23.11.2015 („Prehlásenie“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky 

riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ ÓZT KT Žilina - 

Ing. Barčíka na tel. č. 090390768L 

3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT žiadame riešiť osadenie plynomerovej skrine 

mimo trasu týchto vedení. Pri realizácii prípojok IS musia byť všetky práce v kolíznych 

miestach s našimi vedeniami, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby 

nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní nových prípojok IS s vedeniami OZT dodržať 

predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem. 

4. Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a 

spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami. 

5. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom 

pásme káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005).  

6. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie 

oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto 

poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s 

poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky 

železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia. 

7. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného 

zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble 

neboli mechanicky poškodené. 

8. Nesmie byť zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu. 

 

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

02.03.2020 pod č. 4300129002-4:  
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. 3838/24 (viď mapa). 

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

charakteristika B. 
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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 R E 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 intemetovej 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 

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 p 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 

http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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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 3838/1, 24 

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 

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. 

 

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIÉ a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 

Žilina, záväzné stanovisko pod č. 020010804, dňa 3.4.2020:  

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 na horeuvedenú stavbu na parc.č. 3838/24 v k.ú. Krásno 

nad Kysucou súhlasíme. 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv
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2. Stavebník pred zahájením zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa 

nachádzajú v záujmovom území (aj napájacie potrubie). 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. Na základe predloženého výpočtu potreby vody Vám bude osadený fakturačný vodomer 

DN 20. Fakturačný vodomer a navŕtavací pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude 

osadený vo vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a. s. 

5. Na potrubie odporúčame uložiť vyhľadávací vodič typ CYKY 2x2,5 mm2, resp. AYKY 2x4 

mm2. Vodič vyviesť do traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie 

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

6. 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 miestnej komunikácii 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. 

7. Fakturácia vodného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného 

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

8. 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. 

9. 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. 

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

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

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

12. 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. 
 

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

zo dňa 10.03.2020 pod č. OU-CA-PLO1-2020/004707-002: 

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 p9zemku parcely CKN č. 3838/24, resp. 

jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy. 

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

nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku záhrady na 
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zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení porealízačného 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 predmetná parcela 

CKN č. 3838/24 je umiestnená v zastavanom území obce Krásno nad Kysucou. 

 

 

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 7.4.2020 podali navrhovatelia Pavol Meliš, trvale bytom Zákysučie 658, 023 02 

Krásno nad Kysucou s manželkou Simonou Melišovou, trvale bytom Krížová Ves 15, 059 01 

Kežmarok (ďalej len „stavebníci“) žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 

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

3838/24 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Zákysučie.   

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

 Dňa 07.04.2020 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom 

začatie spojeného územného a stavebného konania podľa 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 07.04.2020.   

   Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie 

stavebného povolenia a podklady predložené v  konaní boli dostatočné, stavebný úrad na ich 

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. 
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 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. Pavol Meliš, Zákysučie 658, 023 02 Krásno nad Kysucou – stavebník 

2. Simona Melišová, Krížová Ves 15, 059 01 Kežmarok – stavebník 

3. MMprojekt s.r.o., Starý trh 487/50, 060 01 Kežmarok – projektant 

4. Ing. Arch. Rudolf Kruliac, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica – dozor 

5. Jurga Boris, Čierne č.1028, 023 13 Čierne 

6. Veronika Jurgová, Zákysučie 862, 02302 Krásno nad Kysucou 

7. Ing. Peter Meliš, Zákysučie 658, 02302 Krásno nad Kysucou 

8. Anna Melišová, Zákysučie 658, 02302 Krásno nad Kysucou 

9. SR-SR ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Klemensova 8, 811 09 Bratislava 

10. Slovenský pozemkový fond, Búdkový 36, 811 04 Bratislava 

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 

niektorých osôb a z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov konania na pozemkoch 

registra „C“ parc. č. KN 4094/9, 12588/3, 3838/1. 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. 
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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 

8. Železnice Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 

8, 813 61 Bratislava 

9. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava 

 

 

 

Vyvesené dňa : 13.05.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 13.05.2020    do .............................................................. 

 

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

                    


