
OBEC KRASŇANY 
Spoločný obecný  úrad 

Krasňany 285,  013 03 Krasňany 

Č.s.: 2022/22031/SU/MLA-ozn.  Krasňany: 03.10.2022 
 

 

OZNÁMENIE 

ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA 

 

Milan Nogáček, Mojš 283, 010 01 Žilina 

Zuzana Nogáčková, Krasňany 96, 013 03 

Monika Nogáčková, Krasňany 96, 013 03 

Ing.Martin Sobola, Zábrežná 69/37, 010 14 Žilina 

MUDr.Veronika Sobolová, Lysica 43, 013 05 Belá pri Varíne  

Miroslav Tavač, Krasňany 335, 013 03 Krasňany 

v zastúpení: Ing. Ján Hrabovský, Mikšová 176, 014 01 Bytča 

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 26.01.2022 a dňa 05.09.2022 naposledy doplnil návrh na 

vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

„IBV Krasňany- Novostavba miestnej komunikácie- rozšírenie“ 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č.870/6, 870/5, 870/7, 870/29, 870/30, 870/31, 870/32 

C KN - líniová stavba (pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce) v k.ú. 

Krasňany. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Stavba obsahuje: 

 

Navrhovaná komunikácia bude dopravne napojená na existujúcu miestnu komunikáciu 

priamym napojením. Navrhnutá je  dvojpruhová obojsmerná miestna  komunikácia 

(s obslužnou  funkciou a bez prejazdu  obytným súborom) zaradená  do funkčnej triedy C3 

a kategórie  MK 6,5/30 so šírkou vozovky 5,0 m, dĺžka 89,55 m. Pozdĺžny sklon  

komunikácie je navrhnutý max. 5,5 %, priečny sklon  komunikácie je jednostranný. 

Odvodnenie komunikácie – priečnym a pozdĺžnym sklonom  do nespevnenej krajnice  

a následne cez pozdĺžne zasakovacie rebro do retenčnej nádrže a následne cez prepad do 

vsakovacích blokov. 

 

 

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") 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 súlade 
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s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým 

orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania.   

Keďže sú stavebnému radu známe pomery na stavenisku, a pre územie je spracovaná 

územnoplánovacia dokumentácia, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa  

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom 

správnom orgáne do 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,  

na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány.  

V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 

a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 

uplatnené mohli byť. 

Účastníci konania môžu nahliadať do podkladov rozhodnutia (Spoločný obecný  úrad 

Krasňany 285, areál Krasplastu, úradné dni Po 8:00 - 15:00 a St 8:00 - 17:00, obedná 

prestávka 12.00-13.00) 

Účastníci územného 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. 

 

 

 

Ing. Jana Žáková, PhD. 

starostka obce 

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4  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: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

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

a internetovej stránke. 
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Doručí sa: 

- Účastníkom územného konania, ktorých vlastnícke práva by mohli byť v konaní 

dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle §36 ods.4 stavebného zákona- 

líniová stavba  

 

Na vedomie: 

1. Ing. Ján Hrabovský, Mikšová 176, 014 01 Bytča  

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. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP , oddelenie  OPaK a vybraných zložiek 

ŽP kraja,   Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina 

9. SPF, Búdkova cesta 36, Bratislava 817 15 

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

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

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

13. OR PZ ODI Žilina, Veľká Okružná 1314, 010 01 Žilina 

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

Žilina 

15.  Obec Krasňany- starostka obce  

16.  spis 


