
OBEC KRASNANY 
Obecný úrad 

013 03 KRASŇANY 
č. 2017/17646/SÚ/Li- ZK vo Varíne dňa 22.01.2018 

R O Z H O D N U T I E 

Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
( správny poriadok), konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby „Izolovaný rodinný 
dom 1 b.j., žumpa," na pozemkoch pare. č. 886/7, 886/8 C KN katastrálne územie 
Krasňany, podaný Jozefom Macangom, bytom Krasňany, Mládežnícka č. 191, ktorého 
v konaní zastupuje Róbert Macanga, bytom Krasňany, Mládežnícka č. 191, 

z a s t a v u j e . 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 18.12.2017 bola tunajšej obci doručená žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby 
„Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa," na pozemkoch pare. č. 886/7, 886/8 C KN, 
katastrálne územie Krasňany, podaná Jozefom Macangom, bytom Krasňany, Mládežnícka 
č. 191. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Dňa 20.12.2017 stavebným úrad oznámil začatie konania o dodatočnom povolení zmeny 
stavby „Izolovaný rodinný dom 1 b.j., žumpa." Pretože boli stavebnému úradu dobré 
známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej zmeny stavby, stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania. V priebehu konania stavebný úrad zistil, že vlastník stavby Jozef Macanga, 
bytom Krasňany, Mládežnícka č. 191 daroval rozostavanú stavbu Róbertovi Macangovi, 
bytom Krasňany, Mládežnícka č. 191 darovacou zmluvou zapísanou do katastra 
nehnuteľností dňa 11.01.2018 pod č. V - 11/2018. 

V zmysle § 30 ods. 1 písm a) správneho priadku: 
Správny orgán konanie zastaví, ak zistí, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je 
účastníkom konania a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. 
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Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 

P o u č e n i e 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Krasňany, 
Obecný úrad, 013 03 Krasňany. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby 
a bytovej politiky. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 
162/2015 Z.z.). 

Toto rozhodnutie 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. 

Vyvesené dňa .. /fit.. . I . . ^ . 

Zvesené dňa . 9.1^.... 

Mirosláv BIELKA 
starosta obce 

Odtlačok pečiatky, podpis 

Rozhodnutie sa doručí: 
1. Róbert Macanga, 013 03 Krasňany, Mládežnícka č. 191 - splnomocnený zástupca 
2. Právnym nástupcom po zomrelom Jozefovi Tichom, naposledy bytom Krasňany 

č. 217 doručuje sa verejnou vyhláškou 
3. Slovenský pozemkový fond, 817/15 Bratislava, Búdková č. 36 
4. Ing. Veronika Sýkorová, EUROLINE Slovakia s.r.o., 830 00 Bratislava, Stará 

Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68 v časti PD 
5. Ing. Štefan Dubec, 013 19 Zbyňov 224 v časti PD 
6. Akad. arch. Dušan Voštenák, 010 01 Žilina, Hodžova 13 v časti stavebný dozor 
7. SÚ - pre spis 
Na vedomie: 
8. Okresný úrad v Žiline, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, 010 01 Žilina, Nám. M. R.Štefánika 1 - šs OPaK 
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