OBEC KRASŇANY
Spoločný obecný úrad
Krasňany 285, 013 03 Krasňany
Č.s.:
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Krasňany: 03.02.2022

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ SPOJENÉHO STAVEBNÉHO A ÚZEMNÉHO KONANIA
A UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
Roľnícke družstvo Terchová, Sídlo Nová Farma, 013 03 Krasňany
(ďalej len "stavebník") dňa 15.12.2021 podal a dňa 17.01.2022 naposledy doplnil žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Elektrická prípojka k čerpadlám vody
na pozemkoch register "C" pare. č. 646/2 KN (E 646/1, 493/5), v katastrálnom území
Krasňany, pozemky pare. č. 605/1 (E 493/5), 654/1 (E 493/105, 493/103, 493/4), 605/2 (E
493/3),605/8, 653/1 (E 493/203, 490/2) 540/1 (E 493/2) k.ú. Stráža. Uvedeným dňom bolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.
Popis stavby:
1 kV prípojka káblom AYKY-J 4x16 mm2 dolu stĺpom na pozemku pare. č. 540/1 k.ú.
Stráža do SPP.2/40A a káblom AYKY -J 4x16 mm2 do RE rozvádzača trasa 2 m káblové
vedenie v zemi. Z rozvádzača RE sa pripojí navrhovaný rozvádzač HR pri čerpadlách
káblom AES 4x16 mm2 (dĺžka kábla cca 185 m) vzduchom a zemou do HR. V trase
vzdušného vedenia budú osadené tri nové JB 9/6 KN.
Obec Krasňany- ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods.l 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.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, oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie
územného konania so stavebným konaním a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie
spojeného územného a stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu
dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
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Účastníci konania môžu nahliadať do podkladov rozhodnutia (Spoločný obecný úrad
Krasňany, areál Krasplastu, úradné dni Po 8:00 - 15:00 a St 8:00 - 17:00, obedná prestávka
12.00-13.00)
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.
V zmysle § 61 ods.6 stavebného zákona:
Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto 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.
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude
prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územné konanie
a stavebný poriadok
Krasňany 2 8 5 , 0 1 3 03

li -7L . MU
Ing. Jana Žáková, PhD.
starostka obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4, 61 ods.4
stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.1,2 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 a Obce Stráža.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 'hlMUj

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli
a internetovej stránke.
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Doručí sa:
1.

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 ,
61 ods.4stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Žb.
o správnom konaní (správny poriadok)

Na vedomie:
2. Roľnícke družstvo Terchová, Sídlo Nová Farma, 013 03 Krasňany
3. Obec Stráža, 013 04 Stráža
4. Urbárska obec -pozemkové spoločenstvo Krasňany,
5. Lesy SR, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
6. Vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 1, 969 55
7. SVP, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I, 020 71 Nimnica
8. SEVAK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
9. Stredoslovenská distribučná a.s.„ Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy súp. č. 44, 825 11 Bratislava 26
11. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, ŠS OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
13. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, ŠVS, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
14. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, ŠS v OH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
15. Jozef Vrábel, Kunerad 147, 013 13 Rajecké Teplice- projektant
16. Obec Krasňany - starostka obce
17. spis
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