
 

 

OBEC KRASŇANY 

Spoločný obecný  úrad 

Krasňany 285, 013 03 

Č.s.: 2021/21227/SÚ/Mla-ozn.  Krasňany: 13.08.2021 
 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke  29278, 010 47 Žilina  

v zastúpení  ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo  

 

(ďalej len "navrhovateľ") dňa 17.06.2021 podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

na  stavbu: 

 

„12293-Krasňany-Dolina Kúr, rekonštrukcia  234/ts/krasňany_kur“ 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. 1246/1, 1246/2, 1247/2, 1299/3, 1247/1, 1280/3 parc. 

č. 1299/2, 1301 reg. E, KN k.ú. Krasňany- líniová stavba . Uvedeným dňom bolo začaté 

kolaudačné konanie. 

 

Obec Krasňany - ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 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) ods.1  zákona č.608/2003 Z,z,  Z.z. o  štátnej 

správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie a o zmene  a doplnení 

stavebného zákona v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 80 stavebného 

zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a všetkým známym 

účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 

07 .09.  2021 o 11.00 hodine 

so stretnutím pozvaných na Spoločnom obecnom úrade v Krasňanoch, areál Krasplastu 285 . 

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr 

pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.  

 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne 

navrhnúť ich doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú 

moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 



 

 

Tento dokument 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 úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu Obec Krasňany. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli 

a internetovej stránke. 

 

 

 

 

Ing. Jana Žáková, PhD. 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania sa oznámenie doručuje  verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 

zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

Na vedomie: 

2. ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo  

3.Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina 

4. Martin Šimurda, ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo -

projektant 

5. Obec Krasňany - starostka obce 

6. spis 

 

 

 


