
OBEC KRASŇANY 
Spoločný obecný úrad 

013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1002 
č. 2016/16477/SU/Li vo Varíne dňa 05.10.2016 

OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, v zastúpení spoločnosti 
ELSPOL - SK, s.r.o., Námestovo, Ľ. Štúra 778/46, podala na tunajšom úrade dňa 12.09.2016 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: 

„Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stánková, Trnková, Cigánik," 

na pozemkoch pare. č líniová stavba kat. územie Krasňany - miestna časť Rudné. 

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Obec Krasňany, Spoločný obecný úrad ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, 
v súlade s ustanovením § 80 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie kolaudačného 
konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariaďuje na 
prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám., Sv. Floriána 1002,1. poschodie. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na 
tunajšom úrade v pondelok a stredu počas úradných hodín. 

V zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky 
k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
V rovnakej lehote môžu svoje stanoviská oznámiť dotknuté orgány štátnej správy. 

Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú 
plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní ( správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, pri nahliadnutí do podkladov, alebo na požiadanie, stavebný úrad 
účastníkom konania, zúčastneným osobám, ktorých sa konanie týka, poskytne pomoc 
a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 

25.10.2016 o 10uu hod ,00 

Úradné hodiny: 
Vybavuje: Ing. Zuzana Líšková 

Pondelok. 8"" 11"": 12"" - 151 W 
Streda: 9m- l ľ " : 13""- 17"" 

t f . linka: 0911 704 850 



Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí 
sa na dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Krasňany. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 

S P O L O Č N Ý O'-'tCMY Ú R A D 
so sídlont? vo Varíne 
územné Konsniô 

a stavebný poriadok /. 

/OJ 'W ' t-v 

Ing. Miroslav B I E L K A 
starosta obce 

Vyvesené dňa ..P.f.:.i°.\ 

Zvesené dňa .. .'lf.\./?.'. . 
O d t l a č o k p e č i a t k y , p o d p i s 

Oznámenie sa doručí: 
1. ELSPOL-SK, s.r.o., 029 01 Námestovo, Ľ. Štúra 778/46 - splnomocnený zástupca 
2. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou v zmysle § 26 

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
3. SÚ pre spis 
Ďalej sa pozývajú: 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 011 57 Žilina, V. Spanyola č. 27 
5. OR HaZZ, 010 01 Žilina, Nám. Požiarnikov 1 
6. Inšpektorát práce, 010 09 Žilina, Hlavná č. 2 
7. Ing. Peter Gocál, SSE- D,a.s„ 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 v časti PD 
8. ELSPOL - SK, s.r.o., 029 01 Námestovo, Ľ. Štúra 778/46 - zhotovíte!' stavby 

Úradné hodiny: Pondelok. 8"" 11""; 12""-15"" Streda: 9""- U""; 13°"- lT" 
Vybavuje: Ing. Zuzana Líšková t f . linka: 0911 704 850 


