
Zverejnenie údajov podľa ustanovenia § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov

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 ako povoľujúci 
orgán vo vzťahu k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu

„Šport Hotel MM Aréna - novostavba“
na pozemku registra „C“ pare. č. KN 7373/85 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou 

projektant: GOLIS BAU SERVIS spol. s.r.o. -  Ing. Oliver Golis
stavebník: M&M REÁL PARK s. r. o., Oščadnica č. 989, 023 01 Oščadnica, IČO 47815183

týmto v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov, na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle zverejňuje 
nasledovné písomnosti:

a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania
• príloha č. 1

b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti
• Rozhodnutie ku dňu zverejnenia nebolo vydané

c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení
• Podmienky ku dňu zverejnenia stanovené neboli

d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných 
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
• navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania, v rámci ktorého vyplynuli zo 

stanovísk doručených k zámeru nevyhnutné požiadavky, ktoré bolo potrebné rešpektovať a 
dodržať

e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
• Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667 14, 851 02 Bratislava -  mestská 

časť Petržalka

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia
• povolenie ku dňu zverejnenia vydané nebolo

Toto oznámenie spolu s prílohami bude zverejnené v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, po dobu povoľovacieho konania na 
úradnej tabuli Mesta Krásno nad Kysucou a na intemetovej stránke www.mestokrasno.sk

http://www.mestokrasno.sk
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< . 1 - žiadosť o vydanie územného rozhodnutia 
. 2 -  oznámenie o začatí územného rozhodnutia

V*
Ing. Jozef Grapa

primátor mesta
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NÁVRH NA UMIESTNENIE STAVBY

MESTO
K rá sn o  n a d  K y su co u

Došlo dna: p g .06. 2020

: Číslo záznamu JQ2 í/ Číslo spisu■ 220
Priiohy: /02Q Vybavuje: STAV

V VAĎ WSUC0U dňa

Mestský úrad

stavebné oddelenie

ul. 1. mája 1255

023 02 Krásno nad Kysucou

Telefón J S & M Š Š S .

V E C :  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

podľa § 35 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Navrhovateľ (meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby, adresa, IČO):

W&M Reál Park s.r.o.
023 01 Oščadnica 989

H. Druh, účel, miesto stavby: lč DPH?SK2024b 3883
druh, účel stavby:........I f c R T .. ............................................

miesto stavby (katastrálne územie): ....££í. ...........................................................

parcelné čísla ^pozcijnkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa má stavba umiestniť:

spôsob doterajšieho využitia pozemkov:...... ...f.LQĹtlÄ............................................................................

III. Vlastnícke práva k pozemkov (vlastnícke, iné právo a pod.)

....

IV. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (meno oprávneného projektanta a rozsah oprávnenia):

V. Základné údaje o stavbe -  popis stavby

'1 /L .- M A Z .X . .  4 & M — Z........... ..............................................................................

..... !....i.. Cľ Z Z Z Z Z I Z Z Z Z ^ Z Z Z  Z Z "



VII. Zoznam a adresy účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností, vlastníkov 
nehnuteľností na ktorých sa umiestňuje stavba, ak nie sú vo vlastníctve navrhovateľa)

U^OJLAI/ VSCM1//C* 7 #  ........................
...............  .....................................

MtáP YÄUUVl'cTl...(MM  w  ........................................

rn&ivi rceai Park s.r.o.
023 01 Oščadnica 989

IČO: 47815183 
IČ DPH: SK2024113883

podpis stavebníka, u právnických osôb odtlačok pečiatky

Prílohy:

1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám.
2. 2x situačný výkres súčasného stavu územia na základe katastrálnej mapy so zakreslením stavby 

s vyznačením širších vzťahov a účinku okolia
- navrhované umiestnenie stavby na podklade katastrálnej mapy so zakreslením stavby 
s vyznačením širších vzťahov a účinkov k okoliu,
- architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarné riešenie,
- údaje o prevádzke, výrobe, vrátane základných technických parametrov navrhovaných 
technológií a zariadení,
- vplyv stavby, prevádzky, technológií, výroby na zdravie a životné prostredie, vrátane návrhu 
opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov,
- nároky na vodné hospodárstvo, energiu, dopravu, parkovanie, likvidáciu odpadov, napojenie 
stavby na existujúce technické vybavenie územia,
- ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácií o geologických, 
hydrologických pomeroch v území,
- rozsah a usporiadanie staveniska,
- úprava nezastavaných plôch zeleňou,

3. Stanoviská, súhlasy, posúdenia a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, obce 
a účastníkov konania.



Číslo záznamu: 
Číslo spisu: 
Vybavuje:
Tel:
Email:

8327/2020 V Krásne nad Kysucou, 22.07.2020
220
Ing. Michal Biroš 
041/43 08 928
michal.biros@mestokrasno.sk

O z n á m e n i e

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho

pojednávania s miestnym zisťovaním

Dňa 29.06.2020 podal navrhovateľ M&M REÁL PARK s. r. o., Oščadnica č. 989, 023 01 
Oščadnica, IČO 47815183 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„Šport Hotel MM Aréna - novostavba“ na pozemku registra „C“ pare. č. KN 7373/85 v extraviláne 
k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stručný opis:
Navrhovaný objekt je umiestnený na severnej strane areálu, na pozemku č.7373/85. Pozemok 

je v dotyku s plánovanou výstavbou diaľnice pravý pruh D3 CA-ZA z východnej strany a komunikáciou 
111/2017 zo západnej strany.

Šport Hotel má jednoduchý obdĺžnikový tvar situovaný v smere sever-juh v pozdĺžnom smere. 
Rozmer l.N.P. je 46,98m x 15,73in. Prístup k objektu je z južnej strany z jestvujúcich areálových 
komunikácii. Navrhujeme 50 parkovacích stáni a predĺženie jestvujúcej komunikácie zo západnej strany 
objektu. Hlavný vstup do hotela je zo západnej strany. Ubytovacie izby sú situované na východnú a 
západnú stranu objektu.

Navrhovaný objekt má tri nadzemné podlažia. Na 1 .N.P. podlaží je navrhnuté v centrálnej časti 
podlažia zádverie, vstupná hala s recepciou, schodiskom, výťahom a spoločenskou miestnosťou pre 
biliard, stolný tenis.

V severnej časti je sklad DKP, práčovňa, sušiareň, sklad čistého a špinavého prádla, denná 
miestnosť pre personál, sklad lyží, bicyklov, WC pre návštevníkov pre ženy a mužov. V južnej časti 
podlažia je technická miestnosť, kotolňa, a štyri šatne so sprchami. Zo severnej strany je navrhnutý 
technický vstup pre odvoz a dovoz prádla do a z práčovne.

Na 2.N.P. a 3. N.P. navrhujeme izby na ubytovanie so samostatnými sociálnymi zariadeniami. 
Na každom podlaží je jeden apartmán s parametrami aj pre telesne postihnutých. Na každom podlaží je 
upratovacia komora s výlevkou a sklad.

Mesto Krásno nad Kysucou -  odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného 
zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na

mailto:michal.biros@mestokrasno.sk


stavbu „Šport Hotel MM Aréna - novostavba“ na pozemku registra „C“ pare. č. KN 7373/85 
v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne 
pojednávanie na deň

12. augusta 2020 o 09:00 hod.
so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k umiestneniu stavby uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli byť uplatnené pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Ak sa niektorý 
z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným 
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje 
stanovisko dotknuté orgány a organizácie. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán 
v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

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).

ve
Ing. Jozef Grapa

Primátor mesta

MESTO
’>N0 YAD KVSIC01

Doručuje sa:
1. M&M REÁL PARK s. r. o., Oščadnica č. 989, 023 01 Oščadnica -  navrhovateľ
2. GOLIS BAU SERVIS spol. s r.o., A Hlinku 2247, 022 01 Čadca -  projektant
3. Miroslav Martykán, Oščadnica č. 989, 023 01 Oščadnica
4. Štefánia Martykánová, Oščadnica č. 989, 023 01 Oščadnica
5. Dušan Šustek, Kalinov 1651, 023 02 Krásno nad Kysucou

Dotknutí:
1. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
2. Okresný úrad v Čadci, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
4. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova 91,022 01 

Čadca
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
7. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
9. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
10. Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14,0 841 04 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Palárikova 977, 022 01 Čadca
12. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667 14, 851 02 Bratislava -  mestská časť 

Petržálka


