
 OBEC KRASŇANY 

Stavebný úrad 

Krasňany 285,  013 03 Krasňany 

Č.s.: 2021/21493/SU/MLA -ÚR  Krasňany: 13.04.2022 
 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

Obec Krasňany -  Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") 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") vykonávajúca 

prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 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, v územnom konaní posúdil podľa § 32 - § 40 

stavebného zákona návrh  v znení neskorších predpisov,  ktorý dňa  30.11.2021  a dňa 

17.01.2022, 9.2.2022  doplnila návrh 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2928/7, 010 47 Žilina 

v zastúpení: Dubovcová Mária, 013 12 Turie 502 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a ods.1 

stavebného zákona  

 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

10586 -Krasňany- Na Brezníku: Zahustenie TS 

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. - líniová stavba (pozemky umiestnené mimo 

zastavaného územia obce) v k.ú. Krasňany.  

 

Popis stavby: 

Stavba obsahuje: 

PS 01 Nová transformačná  stanica 234/TS/ Na Brezníku -1 GRÄPER typ MKP 800, 

priebežná 

PS 02 Nová transformačná  stanica 234/TS/ Na Brezníku -2 GRÄPER typ MKP 800,  

Koncová 

SO 01 VN prípojka  pre nové trafostanice 

SO 02 NN vývody z novej trafostanice  234/TS/ Na Brezníku -1 

SO 03 NN vývody z novej trafostanice  234/TS/ Na Brezníku -2 

SO 04 Demontáž 

 

SO 01 VN prípojka  pre nové trafostanice 

Nová 22 kV prípojka z existujúcej VN linky č. 234 pre nové kioskové TS, so zemným káblom 

typu 2xNA2XS(F)2Y 3x1x150 mm
2
 uloženým v zemi v dĺ. 475 m a typu 2x NA2XS(F)2Y 

3x1x70 mm
2
 s uložením v zemi dĺ. 460m 

 

Nová transformačná  stanica 234/TS/ Na Brezníku -1 bude umiestnená na pozemku parc. Č.  

816/38 C KN. 
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Nová transformačná  stanica 234/TS/ Na Brezníku -2 bude umiestnená na pozemku parc. Č.  

730/104 C KN. 

 

NN vývody z novej trafostanice  234/TS/ Na Brezníku -1 

Vývod W1  smer  navrhovanej skrine PRIS č. 1-4. Trasa navrhovaného 1 kV zemného káblu 

trasa 170 m povedie od TS v spoločnej trase  s VN káblom do skrine č. 1 krajom poľnej cesty  

(C1296/1, E 1296) a ďalej pokračuje  krajom budúcej komunikácie (C 816/14)  cez skrine č. 

2,3 do PRIS č.4, kde sa ukončí. 

 

NN vývody z novej trafostanice  234/TS/ Na Brezníku -2 

Vývod W1  - od TS , PRIS č. 1-7. Trasa navrhovaného 1 kV zemného káblu trasa 325 m 

povedie  od navrhovanej TS cez navrhované skrine PRIS č. 1-5 krajom chodníka (730/96) a 

ďalej prekrižuje budúcu komunikáciu  (C 730/93) a pokračuje budúcim chodníkom (C 

730/97) do PRIS č. 7, kde sa kábel zaústi. 

Vývod W2  - od TS , PRIS č. 12-7. Trasa navrhovaného 1 kV zemného káblu trasa 402 m od 

navrhovanej  TS prekrižovaním komunikácie, ďalej jej okrajom a opätovným  prekrižovaním 

(C 1298/5, E1298) a ďalej okrajom budúcej komunikácie  a jej  prekrižovaním (730/107) cez  

navrhované skrine PRIS č. 12,11,10,9,8  v budúcom chodníku do PRIS č.7, kde sa kábel 

zaústi. 

 

Vývod W3  - od TS , PRIS č. 13-17 až ex. PRIS6  IBV Rudné 2. Trasa navrhovaného 1 kV 

zemného káblu trasa 435 m od navrhovanej  TS prekrižovaním komunikácie, ďalej jej 

okrajom (C 1298/5, E1298) cez  navrhované skrine PRIS č. 13, 14,16  a ďalej  krajopm 

komunikácie (C 1324) cez navrhovanú skriňu  do PRIS č.17. Ďalej prekrižuje miestny potok a 

potom pokračuje okrajom cesty  (C1308) ex. PRIS IBV Rudne 2, kde sa ukončí. 

 

Vývod W4  - od TS , PRIS č. 18,19 . Trasa navrhovaného 1 kV zemného káblu 108 m od 

navrhovanej  TS do navrhovanej skrine PRIS č. 18,19 tak, že časť trasy  povedie v spoločnej 

trase s VN káblom okrajom cesty (C 1298/5, E 1298) ktorí 2 x prekrižuje a ukončí sa 

v navrhobanej skrini PRIS č. 18 a č. 19 (C 870/1, E 870). 
 

Demontáž – drevený podporný bod Ap-1ks, 1x konzola  vrcholová, 2x konzola bočná, 

podperný izolátor 6x VPR. 

 

Optická  chránička  HDPE 40/33 sa pripoloží  k navrhovaným zemným káblom VN a NN 

v celej trase. 

 Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 stavebného zákona určujú tieto 

podmienky: 

a) požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 

prostredie : v zmysle záväzných   stanovísk Okresného úradu Žilina, odbor 

starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia. 

b) stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. KN k.ú. Krasňany- líniová 

stavba, podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre územné rozhodnutie, 

vypracovanej Ing. Petrom Gocálom,  ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia. 

c) polohové umiestnenie stavby: 

podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre územné rozhodnutie, 

vypracovanej Ing. Petrom Gocálom , 
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d) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  

Okresný úrad  Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,   oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva , vyjadrenie k projektovej dokumentácii  pre územné a stavebné konanie č. 

OU-ZA-OSZP3-2021/033463-002/Slt,  zo 03.08.2021,  súhlasné vyjadrenie za splnenia 

podmienok: 

- investor  alebo dodávateľ stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie 

stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a druhy 

odpadov zaradí podľa platného katalógu odpadov ( Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.) 

-odpady vyprodukované počas stavby investor / alebo dodávateľ stavby/ odovzdá 

oprávnenému  subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie  alebo zneškodnenie vo vhodnom 

zariadení alebo na povolenej skládke. 

Dodržať podmienky stanoviska. 

Okresný úrad  Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,   oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS , vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii  pre územné konanie a SP  č. OU-ZA-OSZP3-2021/033461-002/Sta.  zo 

30.08.2021,  súhlasné vyjadrenie za splnenia podmienok: 

1. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby je potrebné urobiť také 

opatrenia, aby tieto znečisťujúce  látky nevnikali  do povrchových vôd alebo do 

podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu ( § 39 vodného zákona) 

2. Dbať na Vyhl. MŽP SR č. 200/2018  Z.z. §3, ktorou sa ustanovujú podrobnosti  

o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu  

a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 

3. Zemné práce v blízkosti vedení vodovodného a kanalizačného potrubia, resp. ich 

križovanie odsúhlasiť so správcami. 

 

Okresný úrad  Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,   oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠS OPaK   záväzné stanovisko pre 

účely  územného a stavebného  konania č. OU-ZA-OSZP3-2021/033464-004/VAl zo dňa 

10.09.2021, nemá námietky k vydaniu ÚR a SP za splnenia podmienok: 

 Pri realizácii stavby budú dodržané  parametre predpokladaného zámeru v súlade 

s projektovou dokumentáciou ( nedôjde k zmenám trasovania a konfigurácie vedenia, 

prípadne odstraňovaniu drevín) 

 Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k 

vyhĺbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc ( pokiaľ nebude 

možné  v deň realizácie výkopu tento zasypať, treba zabezpečiť výkop proti 

preniknutiu živočíchov, vrátane živočíchov veľkosti  drobných zemných cicavcov, 

obojživelníkov a pod.) 

 Bude dodržaný §7 zákona a povinnosti týkajúce sa inváznych druhov z neho 

vyplývajúce 

 V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení Vyhl. MŽP SR 371/2015 Z.z.  

budú zneškodňované všetky vzniknuté odpady. 

 Pri krížení potoka na parcele  KN C 1332/5 dôjde k zemným prácam len v nevyhnutnej 
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miere pre potreby  zakopania kábla do zeme, bez následnej úpravy brehov potoka. 

Okresný úrad  Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,   oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie  o obmedzení činnosti 

a stanovení podrobnejščích podmienok výrubu drevín  č.  OU-ZA-OSZP3-2022/014644-

002/VAl zo dňa18.02.2022, právoplatné 21.02.2022, dodržať podmienky rozhodnutia 

 

SPP-D, a.s., stanovisko  k PD pre stavebné povolenie a k  umiestneniu stavby z hľadiska 

bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0771/2021/Ki  zo 

dňa 13.08.2021, súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia  na vyššie 

uvedenú stavbu, za dodržania  podmienok uvedených vo vyjadrení, umiestnenie stavby nie je 

v kolízii  s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, a.s.  

Sevak, a.s  , vyjadrenie   k územnému a stavebnému povoleniu č. 021028032/DJu, zo dňa 

13.08.2021,  dodržať podmienky: 

1. S navrhovanou stavbou súhlasíme. V záujmovom území  stavby sa nachádza zásobné 

potrubie VV PVC DN 100 z VDJ  podľa priloženej  situácie Sevak, a.s.  

2. Pred začatím zemných prác v kolíznych úsekoch požadujeme priamo v teréne vytýčiť VV 

a VK. Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša organizácia. Vytýčený VV a VK 

zapracovať do realizačnej PD. 

3. Žiadame dodržať  ochranné pásmo VV v zmysle zákona  č. 442/2002 Z.z. § 19- 1,5 m od 

potrubia na obidve  strany. V tomto ochrannom pásme  nesmie byť osadená žiadna  

pevná trvalá a dočasná stavba ( napr.  TS, skrine PRIS...) 

4. Pri realizácii stavebných prác  dodržať ustanovenie  STN 73 6005 pri súbehu a križovaní 

inžinierskych sietí navzájom, neznižovať  krytie potrubí. Poklopy na armatúrach 

a šachtách dať do  nivelety upraveného terénu. Prípadnú kolíziu  s inž. Sieťami žiadame 

riešiť  samostatne s prevádzkovým majstrom. Výkop  v križovaní realizovať ručne. 

Zistený stav zapísať do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako  porealizačné 

vyjadrenie. 

 

 

Slovak Telekom, a.s. , vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových 

zariadení  č. 6612127618 zo dňa 14.09.2021, dôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácií spol. Slovak Telekom, a.s. alebo Digi Slovakia, s.r.o., dodržať podmienky 

vyjadrenia. 

 

Michlovský s.r.o.. , vyjadrenie k existencii PTZ Orange Slovensko a.s.,  č. BB-3029/2021 zo 

dňa 08.11.2021, nedôjde  ku stretu PTZ prevádzkovateľa  Orange Slovensko a.s.,  , 

v záujmovom území sa nenachádzajú  PTZ Orange. 

 

UPC Broadband Slovakia  s.r.o.. , vyjadrenie k existencii sietí   č. 1679/2021 zo dňa 

20.07.2021, súhlasí, v lokalite sa nenachádza sieť UPC 

O2 Slovakia  s.r.o.. , vyjadrenie k existencii sietí   zo dňa 20.07.2021, súhlasí, bez 

pripomienok 

 

 

Energotel, a.s. , vyjadrenie k existencii trás podzemných telekomunikačných vedení  pre 

územné rozhodnutie a stavebné povolenie   zo dňa 07.07.2021, platnosť vyjadrenia dp 

13.09.2022 

 

SVP, š.p. OZ Piešťany  , vyjadrenie  č. CS SVP OZ PN 9079/2021/2  zo dňa 24.11.2021 : 
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-požadujeme ukotviť chráničku káblového vedenia tak,  aby nezasahovala  do prietočného  

profilu mostného telesa tak, aby spodná hrana chráničky  bola minimálne  0,2 m  nad spodnou 

hranou  mostovky toku 

-požadujeme viesť chráničku káblového vedenia min. 1,0 m za brehové čiary vodného toku 

vo vodorovnej polohe nad zemou a následne chráničku pod uhlom 90°  umiestniť pod povrch 

-k začiatku prác na križovaní s vodným tokom žiadame prizvať správcu toku , Ing. Michal 

Gábor, tel. 0903 403 220 

-NN vedenie v mieste križovania s vodným tokom je po realizácii potrebné  polohopisne 

a výškopisne zamerať a v digitálnej forme odovzdať Správe povodia stredného Váhu I, 

Nimnica 

- na križovanie NN vedenia s vodným tokom požadujeme uzatvoriť  zmluvu o zriadení 

vecného bremena  s odborom správy majetku SVP š.p. OZ Piešťany do začiatku 

kolaudačného konania 

-SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou. 

Platnosť vyjadrenia max. 2 roky. 

 

 

OR HaZZ v Žiline  , vyjadrenie  č. ORHZ-ZA1-2021/000865-003  zo dňa 26.10.2021 : s  

r i e š en ím  p ro t ip ož ia r n e j  b ezp ečn os t i  súhlasí bez pripomienok, toto stanovisko 

nenahrádza  stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

KPÚ  v Žiline , záväzné stanovisko č. KPUZA -2021/16860-2/70647/KOP zo dňa 

26.08.2021, k predmetnej stavbe si KPÚ Žilina uplatňuje následovné požiadavky: 

1. Ak počas  stavebných prác dôjde k akémukoľvek  archeologickému nálezu hmotnej alebo 

nehmotnej povahy( napr. objektu kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr,  hrobov...), je 

nevyhnutné nález okamžite  ohlásiť KPÚ Žilina, najneskôr  na druhý pracovný deň po nájdení 

a ponechať ho bez zmeny až do ohliadky KPÚ. 

2.zabezpečiť preukázateľným  spôsobom  oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska  

všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

 

Správa ciest ŽSK,  vyjadrenie pre ÚR a SP č. 98/2021/SC ŽSK-313 zo dňa 11.08.2021: 

predmetná stavba nezasahuje do ciest v správe SC ŽSK. 

 

RÚVZ Žilina,  záväzné stanovisko  č. A/2021/02240/HŽPZ zo dňa 09.09.2021, súhlasí 

s návrhom žiadateľa. 

Obec Krasňany: Záväzné stanovisko č. 2021/21298/Mla zo dňa 21.10.2021. 

2. Rozsah projektovej dokumentácie k žiadosti na vydanie stavebného povolenia : 

Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží projektovú dokumentáciu stavby podľa § 8 

a 9 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

doplnenú v zmysle stanovísk dotknutých orgánov,  vlastnícke alebo iné právo k pozemkom 

dotknutým stavbou, stanovisko  orgánu ochrany  poľnohospodárskej pôdy  v zmysle § 18 

zákona, stanovisko OR HaZZ v Žiline . 

 

Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona : 

Námietky účastníkov konania boli vznesené.  

 

V zákonom stanovenej lehote vzniesli námietky účastníčky konania  Mariana Kubalová, 

Krasňany 388 a Eva Kubalová, Krasňany 72 v znení: 
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Na základe vyveseného dokumentu verejnou vyhláškou dňa 10.02.2022 pripomienkujeme 

navrhované riešenie k zahusteniu TS na Brezníku s odôvodnením: V PD v situácii č. 2 je 

navrhovaný W5 od TS po existujúcu skriňu č.4 zemný NN kábel, ktorého navrhované vedenie 

je cez súkromné pozemky hore uvedených vlastníkov. Ide o parcely 866/41 LV 1102 a 866/40 

LV 1101. S navrhovaným riešením nesúhlasíme. 

Stavebný úrad námietke vyhovel. 

 

3. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o 

stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa 

stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 30.11.2021  a dňa 17.01.2022, 9.2.2022  doplnil navrhovateľ návrh na vydanie 

rozhodnutie na umiestnenie stavby uvedenej vo výroku rozhodnutia. 

Stavebný úrad oznámil dňa 10.02.2022 začatie územného konania všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám v zmysle § 36 ods.4 verejnou 

vyhláškou. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na 

zastavanie predmetnou stavbou, sú  pomery v území  jednoznačné, ako i vzhľadom na 

vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR (šírenie korona vírusu SARS-CoV-2), upustil 

stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 v nadväznosti na § 142h ods.a) stavebného zákona od 

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci a stanovil, že v lehote do 7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje 

námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

 

Stanoviská oznámili: 

Sevak, a.s., Slovak Telekom, a.s., SPP-D, a.s., KPÚ Žilina, Okresný úrad  Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie,   oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, RÚVZ,  

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a 

organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 

a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul 

do podmienok tohto rozhodnutia.  

 

Navrhovateľ predložil k umiestneniu stavby  súhlasy vlastníkov pozemkov, i keď iné právo 

k pozemkom mimo zastavaného územia  obce  v zmysle § 139 ods.1 písm.c  stavebného 

zákona, mu vyplýva z  § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov. 

  

Skonštatovalo sa, že projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby 

vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
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výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov boli v konaní uplatnené. 

Námietkam účastníčok konania Mariane Kubalovej, Krasňany 388  a Eve Kubalovej, 

Krasňany 72  bolo vyhovené, navrhovateľ predložil stavebnému úradu prepracovanú 

projektovú dokumentáciu, v ktorej nie je uvažované s uložením elektrických vedení na 

pozemku parc. č. 866/41 a 866/40 vo vlastníctve namietateliek. 

 

 

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto 

lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené 

oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku 

ktorému sa rozhodnutie vzťahuje. 

 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok)  v znení neskorších právnych predpisov  možno podať odvolanie do 15 

dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 

162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov. 

 

 

 

 

Ing. Jana Žáková, PhD. 

starostka obce 

 

 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa  položky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 

24.11.2021.                                                                                                                                                                               

Príloha: 

- overená situácia umiestnenia stavby  pre územné konanie 
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Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods.2  stavebného 

zákona v nadväznosti na § 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 Obce Krasňany. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: 14.04.2022     Zvesené dňa: 29.04.2022 

 

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

a internetovej stránke. 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

- Účastníkom konania, ktorých práva by mohli byť v konaní dotknuté sa doručuje 

verejnou vyhláškou v zmysle §42 ods.2 stavebného zákona- líniová stavba  

 

 

 

Na vedomie: 

1. Dubovcová Mária, 013 12 Turie 502 

2. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina 

4. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 448/b, 825 11 Bratislava 

5. Energotel, a.s. prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina 

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

7.  Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OPaK,  ŠVS, ŠS OH,  

Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina 

8. SPF, Búdkova cesta 36, Bratislava 817 15 

9. Michlovský , s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

10. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

11. OR HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1,010 01 Žilina 

12. KPÚ  Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

13. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 

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

15. Urbárska obec- pozemkové spoločenstvo Krasňany 

16. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor,   Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 

Žilina 

17.  Obec Krasňany- starostka obce  

18.  spis 


