OBEC KRASŇANY
Spoločný obecný úrad
013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1002
Číslo spisu: 2020/20416/Zi/Ozn
vo Varíne dňa 12.08.2020

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVBNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianske 2927/8 podala dňa 07.08.2020
v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, žiadosť o vydanie stavebného
povolenia
na
stavbu
„12293KrasňanyDolina
Kúr,
rekonštrukcia
234/ts/krasnany_kur,“ na pozemkoch parc. č. C KN 1246/1, 1246/2, 1247/2, 1299/3,
1247/1, 1280/3, parc. č. E KN 1299/2, 1301, kat. územie Krasňany- líniová stavba. Uvedeným
dňom bolo začaté územné konanie.
Na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby číslo 2020/20080/Zi, dňa
12.06.2020.
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 § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
oznamuje v zmysle § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom
štátnej správy a známym účastníkom konania.
Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona
v znení jeho neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného
zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne
neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý
z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na
jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
1
Úradné hodiny:
Vybavuje: Mgr. Katarína Zichová

Pondelok. 800 1100; 1200 – 1500

Streda: 900- 1100; 1300- 1700
tf. linka: 0911 704 850

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v dňoch: pondelok a streda
počas úradných hodín.
Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú
moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Jana ŽÁKOVÁ, PhD.
starostka obce

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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.

Oznámenie sa doručí:
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, Pri Rajčianske 2927/8- do rúk splnomocneného
zástupcu ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
2. Účastníkom konania sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4
stavebného zákona, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o líniovú stavbu v zmysle §
139 ods. 3 písm. d/ stavebného zákona
Na vedomie:
3. RÚVZ, 011 71 Žilina, V. Spanyola 27
4. OR HaZZ, 010 01 Žilina, Námestie Požiarnikov 1
5. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa národného parku Malá Fatra, Varín
6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP kraja, príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B
7. Okresný úrad ,odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, 010 08 Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B
- šs v odpad. hosp.
- šs vodnej správy
- šs OPaK
8.

Krajský pamiatkový úrad, 010 01 Žilina, Mariánske námestie 19
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Úradné hodiny:
Vybavuje: Mgr. Katarína Zichová

Pondelok. 800 1100; 1200 – 1500

Streda: 900- 1100; 1300- 1700
tf. linka: 0911 704 850

