
OKRESNÝ URAD ŽILINA 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2018/027669-003/Kr i V Žiline dňa 13.08.201) 
vybavuje: Ing. Križová, 041-733 5679 

VEREJNÁ VYHLASKA 
Oznámenie 

OBECNÝ ÚRAD KRASňAŕil 

Doälo: 1 5 -08- 2018/* í 

Číslo Prílohy: 

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

Stavebník: Obec Krasňany, IČO: 00 321 401, so sídlom Obecný úrad Krasňany 22, 013 
03 Varín podal dňa 28.06.2018 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej 
správy žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu, 
kanalizácie Krasňany - Rudné parcelné číslo 1312/2,3" navrhovanú na pozemku pare. č. 
KN-C 1312/2 v katastrálnom území Krasňany. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
Nakoľko stavebník nepredložil všetky náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia 

tunajší úrad vyzval stavebníka, aby doplnil svoju žiadosť o požadované doklady v stanovenom 
termíne a zároveň stavebné konanie rozhodnutím sp. číslo OU-ZA-OSZP3-2018/027669-002/Kri 
zo dňa 06.07.2018 prerušil. Dňa 10.08.2018 bola žiadosť o stavebné povolenie doplnená a 
správny orgán pokračuje v začatom konaní. 

Na umiestnenie stavby „Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Krasňany -
Rudné" vydal všeobecný stavebný úrad Obec Dolná Tižina, Spoločný obecný úrad so sídlom vo 
Varíne, územné konanie a stavebný poriadok ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom č.j. 2018/18191/SU/Li zo dňa 
12.07.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2018. 

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 a podľa ustanovenia § 18 a 
§ 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na 
prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie na deň 

31. augusta 2018 o 9:30 hod. 

so stretnutím na Okresnom úrade Žilina (na adrese uvedenej v záhlaví) Vysokoškolákov 
8556/33B, Žilina, 2. poschodie, zasadačka č. 3. 

O K R E S N Ý Telefón E-mail Internet IČO 
U R A D 
ŽILINA +421-41/733 5679 Maria .Kr izova@minv.sk www.minv . sk 00151866 

mailto:Maria.Krizova@minv.sk
http://www.minv.sk


Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na 
tunajšom úrade - Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 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 v 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. 

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, tunajší úrad dáva možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre 
vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

O k r e s n ý ú r a d Ž i l i n a 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Vysokoškolákov 8556/33B 
0 1 0 08 Žilina 
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Ing. Dägma/íh'Qlová 
poverená vykonávaním ťunkcie vedúceho odboru 

Oznámenie sa doručí: 

1. Obec Krasňany, Krasňany 22, 013 03 Varín 
2. Jozeť Varínsky, P. O. Hviezdoslavova 532, 013 03 Varín - projektant 
3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
5. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
6. SPP- distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
8. OR HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1,010 01 Žilina 
9. Obec Dolná Tižina, Spoločný OcÚ Varín, Nám. Sv. Floriána 1002, 013 03 Varín - stavebný 

úrad 
10. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelene ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia - úsek ŠS OH, ŠS OPaK 
11. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Krasňany 
12. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - OÚ Žilina 
13. spis - 2x 



t 
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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 spôsobom v obci obvyklým. 

vyvesené dňa 
pečiatka, podpis 

OBECNÝ ÚRAD 
013 03 v KRASŇANOCh 

okres 'MA 

zvesené dňa 
pečiatka, podpis 

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


