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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

S T A V E B N É     P O V O L E N I E 
 

 

 

 

 Navrhovateľka Iveta Vaňovcová, bytom Kalinov č. 1291, 023 02 Krásno nad 

Kysucou dňa 18.03.2019 podala žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Reklamná stavba - 

Billboard“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 7200/2 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou 

m. č. Kalinov. 

 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 § 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona 

v stavebnom konaní a rozhodol takto: 

 Stavba „Reklamná stavba - Billboard“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 7200/2 v 

intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m. č. Kalinov, ku ktorej má stavebník vlastnícke právo 

zapísané na liste vlastníctva č. 918, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného 

zákona v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

 

p  o v o ľ  u j  e . 
 

 

Popis stavby:  

 Objekt Billboard je navrhnutý za účelom šírenia reklamných, propagačných, 

navigačných a iných informácii. Jedná sa o reklamnú stavbu bez osvetlenia. Celý objekt je 

z oceľovej konštrukcie opatrenej antikoróznym náterom. Vonkajšie rozmery objektu sú 2,46 m 

x 1,61 m (osové vzdialenosti stĺpov a vzpier). Plocha „najväčšej informačnej plochy“ je 5,15 m 

x 2,5 m =  12,895 m². Výška reklamnej stavby je 430 cm od ± 0,000 (upravený terén parcely 

7200/2). Nosná konštrukcia objektu je z oceľových I profilov (stĺpy). Ako stuženie sú 



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

_______________________________________________________ 

2 
 

navrhnuté oceľové vzpery (trubka) Ø 70 mm a „L“ profil 40 x 40 x 4 mm. Stĺpy a vzpery 

osadené v betónových základových pätkách. Ako podklad pre informačnú plochu slúži oceľový 

rám, na ktorom je plech hrúbky 1 mm alebo OSB doska hrúbky 12 mm. Všetky prvky sú 

navzájom spájané zvarmi. Stĺpy a vzpery sú do základov votknuté. Základová konštrukcia je 

monolitická z betónových pätiek z prostého betónu. Ide o jednoduchú stavbu na rovinatom 

pozemku. Objekt bude postavený na rastlom teréne. Jednoduché základové pomery. Základy 

reklamnej stavby sú oproti úrovne hlavnej cesty III. triedy o 180 cm nižšie.  

Pre realizácii stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba môže byť začatá najskôr po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú 

vypracoval: Ing. Jaroslav Podolák, Kalinov č. 1470, 023 02 Krásno nad Kysucou. 

Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu. 

3. Stavba bude uskutočnená pod odborným dohľadom stavebného dozoru: Ing. Jaroslav 

Podolák, Kalinov č. 1470, 023 02 Krásno nad Kysucou, odborne spôsobilá osoba 

v zmysle § 46b stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

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

2 stavebného zákona. 

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

stanovené § 48 - § 53 stavebného zákona. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Podľa § 67 ods. 3 stavebného zákona stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stráca 

platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť. 

9. Podľa § 86 ods. 4 stavebného zákona je vlastník reklamnej stavby povinný zabezpečiť 

počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, 

obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý 

umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby. 

10. 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. 

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

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

12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

13. Stavba sa upúšťa od kolaudácie v zmysle § 76 ods. 4 stavebného zákona - kolaudačné 

rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha 

má veľkosť od 3 m2 do 20 m2. 

14. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácii, orgánov miestnej 

samosprávy a štátnej správy: 
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca,  

Palárikova 977/25, 022 01 Čadca stanovisko zo dňa 18.12.2019 pod č. ORPZ-CA-ODI-

219-006/2019: 

ODI OR PZ v Čadci súhlasí s umiestnením jednoduchej reklamnej stavby na parcele č. 

7200/2 v k.ú. mesta Krásno nad Kysucou, ktorá bude mať maximálnu informačnú plochu 

12,895 m², za účelom vydania stavebného povolenia za týchto podmienok: 

Podmienky: 
1. Obsah reklamnej stavby nesmie byť v takom vyhotovení, aby bola možná zámena 

s dopravným značením. 

2. Reklamná stavba nesmie byť umiestnená na takom mieste, ktoré by znemožňovalo 

alebo zhoršovalo rozhľad účastníkov CP v križovatke. 

3. Reklamná stavba nesmie byť umiestnená na takom mieste, ktoré by prekrývalo 

dopravné značky alebo dopravné zariadenia. 

4. Reklamná stavba nesmie oslňovať účastníkov cestnej premávky. 

5. Reklamná stavba musí byť vyhotovená v súlade s príslušnými technickými normami. 

6. Ak bude stavbou obmedzená cestná premávka je potrebné preložiť na ODI Čadca návrh 

prenosného dopravného značenia. 

7. V prípade zhoršenia dopravno – bezpečnostnej situácie v danom úseku, budeme 

požadovať odstránenie reklamnej stavby. 

8. ODI Čadca si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 

podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 

dôležitý verejný záujem.   

 

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 

Čadca stanovisko zo dňa 13.12.2019 pod č. 010/2019/SAUCCA-292: 

Podmienky: 
1. Reklamné zariadenia budú umiestené na pozemku parc. č. 7200/2 tak, aby ich kolmý 

priemet bol vo vzdialenosti min. 5 m od telesa cesty. 

2. Osadením reklamného zariadenia nesmú byť zmenené šírkové ani rozhľadové pomery 

cesty. 

3. Reklamné zariadenia musí byť umiestnené mimo koridoru dopravného značenia 

(osadením reklamného zariadenia musí byť viditeľné dopravné značenie). 

4. Vzhľadom na osadenie reklamného zariadenia musí stavebník strpieť činnosť údržby 

SC ŽSK bez nároku na kompenzáciu za prípadnú škodu spôsobenú pri údržbe cesty. 

5. Stavebné práce spojené s osadením reklamného zariadenia nesmú obmedziť plynulosť 

a bezpečnosť cestnej premávky na ceste (neskladovať materiál stavby a ostatné 

materiály na ceste). 

6. Počas realizácie prác je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu cesty. 

V prípade znečistenia cesty žiadateľ jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklad. 

V prípade, že žiadateľ nevyčistí cestu, vykoná tak SC ŽSK, závod Kysuce na náklady 

žiadateľa. 

7. Termín začatia a ukončenia prác je potrebné vopred oznámiť (0918 370 207, 

tsuca.sczsk@vuczilina.sk). 

8. Ukončenie prác ohlási žiadateľ zástupcovi SC ŽSK písomne do troch dní od ich 

ukončenia. 

mailto:tsuca.sczsk@vuczilina.sk
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9. V prípade potreby požiadať Okresný úrad v Čadci, Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií o vydanie potrebných povolení. 

10. V prípade označenia miesta dočasným dopravným značením ( ďalej iba „DDZ“), počas 

výkonu stavebných prác, zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady, DDZ musí byť 

odsúhlasené Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Okresným dopravným 

inšpektorátom v Čadci. 

 

Doba platnosti stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stráca podľa § 67 ods. 3 stavebného zákona 

platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 1 roka 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. 

V konaní neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, o ktorých by musel stavebný 

úrad rozhodnúť.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
 

Dňa 18.03.2020 podala navrhovateľka Iveta Vaňovcová, bytom Kalinov č. 1291, 023 

02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 

stavbu „Reklamná stavba - Billboard“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 7200/2 v intraviláne 

k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov. 

 

  Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

  Dňa 07.04.2020 stavebný úrad oznámil známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom začatie stavebného konania podľa ust. § 58 ods. 1 v spojení s ust. § 61 ods. 1 zákona 

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

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 

riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 

zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

  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. i) 

Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 60,00 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. 

       

Prílohy: Situácia umiestnenia stavby         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Jozef  Grapa 

                                                                                                   Primátor mesta 

 

 

                     

 

Doručuje sa: 

1. Iveta Vaňovcová, Kalinov č. 1291, 023 02 Krásno nad Kysucou – navrhovateľ 

2. Ing. Jaroslav Podolák, Kalinov č. 1470, 023 02 Krásno nad Kysucou – 

projektant/stavebný dozor 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava 

4. 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 veľkého počtu účastníkov konania na pozemkoch 

registra „E“ parc. č. KN 7198/1, 7198/2, 7199/1, 7200, 7201, 7202, 7203 . 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. 

 

 

Dotknutí: 

1. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 

Čadca 

2. Okresný dopravný inšpektorát, OR PZ, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 
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Vyvesené dňa : 04.05.2020       Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 04.05.2020    do .............................................................. 

 

 

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

 


