
OBEC KRASNANY 
Obecný úrad 

013 03 KRASNANY 
č. j . 2016/16477/SU/Li/OP vo Varíne dňa 04.01.2018 

Vec : Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia 

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, vydal rozhodnutie pod č. j . 
2016/16477/SÚ/Li zo dňa 18.12.2017, ktorým povolil užívanie stavby „Krasňany - Rudné: 
rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stánková, Trnková, Cigánik," 

Pri vyhotovení rozhodnutia, jeho kompletizácii, došlo k zrejmej chybe v písaní a nesprávnosti 
v rozsahu : 

Prvá strana rozhodnutia : 

Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., 
adresa : Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 
podala v zastúpení spoločnosti ELSPOL - SK, s.r.o., Námestovo, C. Štúra 778/46, dňa: 
12.09.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
na stavbu : 

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

pre ktorú vydala stavebné povolenie Obec Krasňany dňa 28.10.2014 pod. č. 
2014/14541 /SÚ/Li, právoplatné dňa 01.12.2014. 

Správne má byť uvedené: 

Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., 
adresa : Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 
podala v zastúpení spoločnosti ELSPOL - SK, s.r.o., Námestovo, Ľ. Štúra 778/46, dňa: 
12.09.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
na stavbu : 

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

vybavuje: Ing. Zuzana Líšková T.f. linka: 041/5692081 



pre ktorú vydala stavebné povolenie Obec Krasňany dňa 26.11.2015 pod. č. 
2015/15497/SlJ/Li, právoplatné dňa 28.12.2015. 

Podľa § 47 ods. 6/ zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
( správny poriadok), chyby v písaní, v počtoch a iné zrejme nesprávnosti v písomnom 
vyhotovení rozhodnutia správny orgán bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov 
konania. 

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. 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRŕ 
so sídlom vo Varíne 
územné konanie 

a stavebný poriac!"'- ^ 
Ing. M i ro s i aÝ B I E L K A 

starosta obce 

HTM Jn/J> 0BECNY URAD 
Vyvesené dňa .. *Y/m fÁ'.frr/ . í . 013 03 v KRASŇANOCh 

Zvesené dňa .. / f f f . f / f . 
Odtlačok pečiatky, podpis 

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 
Na vedomie: 
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 

vybavuje: Ing. Zuzana Líšková T.f. linka: 041/5692081 


