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  OBEC KRASŇANY 
Spoločný obecný úrad 

013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1002 

Číslo spisu: 2020/20605/Zi/Ozn                                                         vo Varíne dňa 27.10.2020 

 

 

 

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 Rajčianke 2927/8 podala dňa 21.10.2020 

v zastúpení EPM TRADE s.r.o. so sídlom Hôrky 316, Žilina, žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „13076- Krasňany- Rudné- Predĺženie NNK“ na pozemkoch  parc. č. 

C KN 1314 (založený E KN 1314), C KN 1308 (založený E KN 1308), C KN 901/14 - 

líniová stavba. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby číslo 2020/20163/ÚR/Zi, 

dňa 21.09.2020. 

 

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.  
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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. 
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Oznámenie sa doručí: 

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8- do rúk splnomocneného 

zástupcu EPM TRADE s. r. o., Žilina- Hôrky 316 

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 

3. SÚ pre spis 

Na vedomie: 

4. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

5. RÚVZ, 011 71 Žilina, V. Spanyola 27 

6. Okresný úrad Žilina,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 

                                                         

7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960  

8. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, 010 08 Žilina, Vysokoškolákov 

8556/33B 

9. Krajský pamiatkový úrad, 010 01 Žilina, Mariánske námestie 19 

10. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 

11. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava , prev: Jána Milca44, 010 01 Žilina 

12. Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 

13. Michlovský, spol. s.r.o.,  Z. Turoň,  974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 2  

14. SPP – D, a. s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

15. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana 

Krasku 3/834, 921 80 Pieštany 

17. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 855/33B, 010 08 Žilina 

18. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 

8556, 010 08 Žilina 

19. SVP, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

 


