
i n ž i n i e r s k a  č i n n o s ť  
Hviezdoslavova 300, Bytča 014 01 
tel. +421 903 545 888 
e-mail: mbgenero@gmail.com

Titl.

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

V Bytči, dňa 25. októbra 2018

Vec: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

1) Meno a adresa navrhovateľa :

MB genero, s.r.o., Hviezdoslavova č.300, 014 01 Bytča 
IČO : 44 370 105
na základe udelenej plnej moci zo dňa 25.05.2018 spoločnosťou 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 
Žilina, ako splnomocnený zástupca

žiada o vydanie stavebného povolenia

pre spoločnosť:

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina 
IČO: 45 293 619

2.) Druh a účel stavby :

Stavba : "Novostavba výrobno - skladovej haly spoi. 3 Energy, s.r.o. Krásno nad Kysucou"

Účelom výstavby je výrobno skladová hala pre umiestnenie klasickej strojárenskej výroby. Pozemky na 
ktorých bude stavba umiestnená, sú súčasťou územného plánu zóny - Priemyselného parku, výrobná zóna sever 
s využitím plôch v časti A2-1 s napojením na novobudovanú infraštruktúru -  NN, kannalizácia splašková, vodovod 
a zemný plyn. Stavba je v súlade s platným územným plánom Mesta Krásno nad Kysucou. Navrhovaná stavba je 
novostavbou a nosnými objektami výstavby areálu bude Výrobno-skladová hala a Administratívno-sociálny objekt. 
Ostatné objekty budú doplnkové, avšak nepostrádateľné pre fungovanie areálu.

Pre horeuvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Krásno nad 
Kysucou pod č. 6320/2018 zo dňa 15.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 17.10.2018.

SP žiadame vydať pre nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory :
Stavebné objekty /SO /:
50.01 Výrobno-skladová hala
50 .02 Administratívno-sociálny objekt
50.03 Spevnené plochy a komunikácie
50.04 Trafostanica TS
50.05 VN prípojka
50.06 Areálové NN rozvody 
SO. 10 Plynovod
SO. 11 Oplotenie a sadové úpravy
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Prevádzkové súbory /P S /:
PS.01 Výrobná technológia
PS.02 Silnoprúdové rozvody
PS.03 Náhradný zdroj elektrickej energie
PS.04 Technologický rozvod zemného plynu
PS.05 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu
PS.06 Stanica a rozvody technických plynov

3. ) Miesto stavby (obec, ulica) a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na
ktorých bude stavba umiestnená :

miesto stavby : Krásno nad Kysucou, priemyselný park , časť A2-1

pozemky : C KN pare.č. 12849/2 TTP o výmere 7425 m2, LV č. 7088 a
C KN pare.č. 6417/393 zast. plochy a nádvoria o výmere 1575 m2, LV č.5911 

katastrálne územie : Krásno nad Kysucou.

4. ) Údaje o dokumentácií:

Dokumentáciu spracoval PROTES Žilina spol. s r.o. - ing.árch.Andrej Mareš, V. Spanyola 37, 010 01 Žilina.

5.) Spôsob uskutočnenie stavby :

Dodávateľ stavebných prác bude oznámený stavebnému úradu po ukončení výberového konania.

6.) Mená a adresy vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností:

Reality -  SK s.r.o., Palárikova 76, Čadca 022 01
Mesto Krásno nad Kysucou, l.mája 1255, Krásno nad Kysucou 023 02

7.) Predpokladaný termín zahájenia a ukončenia stavby :

T. zahájenia : 11/2018 T. ukončenia : 06/2019

Príloha :
- DSP -  2x,
- LV + snímka z kat.mapy,
- plná moc 3 Energy s.r.o. z 25.5.2018,
- záväzné stanovisko KPÚ ŽA č. KPUZA-2018/10710-3/41772/KOP z 29.5.2018, 
-záväzné stanovisko RÚVZ CA č. RH -  2018/00814 z 27.4.2018,
- vyjadrenie SSE-D,a.s. zn. 4300084915 z 14.2.2018,
- vyjadrenie Projekt Gamma ŽA z 30.7.2018,
-vyjadrenie Reality-Sk s.r.o. z 25.10.2018,
- vyjadrenie Michlovský s.r.o. č.BB-1352/2018 z 24.5.2018,
- vyjadrenie Slovák Telekom, a.s. č.6611821738 z 30.7.2018

8.) Predpokladaný rozpočtový náklad stavby : 2,520.000,- <

Milan Behrík, MBA 
konateľ spoločnosti


