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OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Ž i l i n a 

Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2015/001531-002/Bar ~~ V Žiline dňa 13.05.2015" 
vybavuje: Mgr. Baránková, 041/5076820 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie 

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy na základe 
rozhodnutia o nariadení obnovy konania č. A/2012/00717-003/Var zo dňa 30.04.2012, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 13.06.2012 začal nové konanie vo veci vydania stavebného 
povolenia na stavbu: Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy 
a výstavba infraštruktúry I. a II. etapa - SO 07 Verejný vodovod, SO 08 Verejná 
splašková kanalizácia, navrhovanú na pozemkoch pare.č. KN 730/92, 730/93, 730/94, 
730/95, 730/96, 730/97, 730/98, 1293/3, 730/32, 730/39, 730/146, 730/157, 730/158, 730/159, 
730/160, 760/15, 760/16 v katastrálnom území Krasňany, 
pre stavebníka: Geodet - Real, s.r.o., Jabloňova 850/77, 010 04 Žilina v zastúpení SdD, 
s.r.o., Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina. 

Nakoľko predložená žiadosť s dokumentáciou stavby neposkytovala dostatočný 
podklad k tomu, aby sa posúdila vhodnosť navrhovanej stavby, tunajší úrad vyzval stavebníka, 
aby doplnil žiadosť o požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň stavebné konanie 
rozhodnutím sp. číslo A/2012/00717-005/Var zo dňa 13.07.2012 prerušil. Stavebník konanie 
nedoplnil a tunajší úrad konanie opakovane prerušil rozhodnutiami č. A/2012/00717-007/Var 
zo dňa 08.11.2012, 1900/2013/305/Var zo dňa 15.02.2013, OU-ZA-OSZP3/Z/2014/00027/Var 
zo dňa 09.01.2014 a OU-ZA-OSZP3-2015/001531-001 /Kri zo dňa 07.01.2015. Dňa 
13.05.2015 stavebník doplnil podanie a správny orgán pokračuje v začatom konaní. 

Splnomocnenec stavebníka zároveň doložil zmluvu o postúpení práv stavebníka na 
Geodet - Real s.r.o.. Jabloňova 850/77, 010 04 Žilina. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako 
príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej 
starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. 
c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa 
§ 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 stavebného 
zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania a súčasne v súlade s ustanovením § 18 a § 21 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov, na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

04. júna 2015 o 09:15 hod. 
so stretnutím na Okresnom úrade Žilina (na adrese uvedenej v záhlaví), III. poschodie, 

zasadačka OÚ Žilina 

OBECNÝ ÚRAD KRASŇANY 

,o5lo: 1 5 -05 - 2015 
ČjSlOgtó^fprilohy: 

v 



Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na OÚ 
Žilina, III. poschodie, číslo dverí 3.20 a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť 
najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu 
oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány v mieste stavby. 

Ak dotknutý orgán y určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k 
povoľovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá sa, že so stavbou z 
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli 
byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa 
neprihliada. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 
zastupovať. Okresný úíad Žilina 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
Nám. M. R. Štefánika jf 

Žilina j 

RNDr. Drahomíra 
vedúca odboru 

Oznámenie sa doručí: 
1. Geodet - Real, s.r.o., Jabloňova 850/77, 010 04 Žilina 
2. SdD, s.r.o., Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina - splnomocnenec 
3. EUROGROUND, s.r.o., Hodžova 13,010 01 Žilina - Ing. Vladimír Ďuriš 
4. Obec Krasňany, 013 03 Krasňany 
5. Ján Svrček, V. Spanyola 37, Žil ina-projektant 
6. Polanský Juraj, Na Malý Diel 28, 010 01 Žilina 
7. Lone Pavol, Poluvsie 149, R. Teplice 013 13 
8. Láska Vladimír, Predmestská 1718/22, 010 01 Žilina 
9. Obytný súbor Krasňany, Nám. obetí komunizmu 1,011 31 Žilina 
10. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
11. SPF Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
12. RÚVZ Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
13. Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Pri Rajčanke 8591/4B 010 47 Žilina. 
14. SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 834/3, 921 80 Piešťany 
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
16. OR PZ - Okresný dopravný inšpektorát v Žiline 
17. Obec Varín, Spol. OcÚ - ÚKaSP, Nám. sv. Floriána 1, 013 03 Varín 
18. OR HaZZ Žilina, Námestie požiarnikov 1 , 010 01 Žilina 
19. Technická inšpekcia pracovisko B. Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 B.Bystrica 
20. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
21. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
22. OÚ Žilina - odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠS OH, ŠS OPaK 
23. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Krasňany 
24. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - OÚ Žilina 
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli obce Krasňany a OÚ Žilina, a spôsobom v obci obvyklým. 

vyvesené dňa zvesené dňa...M-../ľ..4^/Á. 
pečiatka, podpis OBECNÝ URAO pečiatka, podpis 

0 1 3 0 3 v KRASŇANOCM 
okres ŽILINA 

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame obec Krasňany túto vyhlášku zaslať 
späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov. 


