
OBEC LYSICA 
Spoločný obecný úrad 

Krasňany 285, 013 03 
Č.s.: 22021121055/SU/MLA Krasňany: 23.02.2021 

OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY 

Obec Lysica - Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa 
§ 1 1 9 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 ods.a) písm.l zákona 
č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o 
zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vedie podľa § 88a ods. 1 
stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby: 

Krasňany rozšírenie verejného osvetlenia (Tavačov laz) 

(ďalej len "stavba") na pozemku pare. č. reg. C 1312/3 (E-KN 1312/2 ) k.ú. Krasňany. 

Stavebník: 

Obec Krasňany, Krasňany 22, 013 03 

preukázal, že stavbu n ie je nutné odstrániť, podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby a 
predložil doklady, ktoré si stavebný úrad vyžiadal ku jej dodatočnému povoleniu. 

Stavebný úrad oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby; účastníci tohto 
konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadať. V zmysle § 61 ods.6 stavebného zákona dotknuté orgány sú 
povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky 
účastníci konania. 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, 
v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za 
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR (šírenie korona vírusu SARS-
CoV-2) je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia nasledovným spôsobom: 

Deň vopred oznámiť nahliadnutie na telefónnom čísle 041/2858008 alebo e-mailom 
na stavebnyurad@,obeckrasnanv.sk . 

Písomné námietky a pripomienky je možné podávať poštou na adresu Spoločný 
obecný úrad Krasňany, Krasňany 285. 
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Pri vyššie uvedenej komunikácii je nutné uvádzať číslo spisovej značky. 

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. 

u,- At 
SPOLOČNÝ OBECNÝ URAD Ing.Róbert Bros 

územné konanie 
a stavebný poriadok starosta obce 

Krasňany 285, 013 03 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.1,2 správneho 
poriadku 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: f Zvesené dňa: 

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

Doručí sa: 

Účastníci 
- účastníkom konania, ktorých práva by mohli byť v tomto konaní dotknuté sa doručuje 
verejnou vyhláškou v zmysle § 61ods. 4 stavebného zákona - líniová stavba 
Na vedomie 
1. SSD,a.s„ Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
2. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
3. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
4. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
ŽP- ŠS OPaK, ŠS v odpad, hospodárstve 
ó.Pavol Chaban, Slener s.r.o., Trnavská 18, 010 08 Žilina 
7.Obec Lysica - starosta obce 
8.Obec Krasňany- starostka obce 
9. spis 


