
OBEC KRASŇANY 
Stavebný úrad 

013 03 Krasňany 

Č.s.: 2021/21272/SÚ/MLA-prer.  Krasňany: 20.04.2022 
 

 

ROZHODNUTIE 
 

VÝZVA NA DOPLNENIE NÁVRHU  A PRERUŠENIE KONANIA 

 

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

v zastúpení SLOVENERGY, s.r.o.,  M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina 

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 14.07.2021 a dňa 22.09.2021 doplnil návrh na vydanie  

rozhodnutia o umiestnení stavby: 

12286 Krasňany- Rudné, rozšírenie NNK 

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. - líniová stavba v katastrálnom území Krasňany. 

 

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

podľa § 117 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. 1 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 konaní zistil,  že 

predložená projektová dokumentácia nie je v súlade s platným Územným plánom Obce 

Krasňany v znení neskorších zmien a doplnkov a 

v y z ý v a 

navrhovateľa v súlade s § 35 ods. 3  stavebného zákona, aby v lehote do 

90 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia  

 

predložený návrh doplnil v zmysle § 3 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona o: 

1. Projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia zosúladenú s platným 

územným plánom Obce Krasňany (vrátane doplnenia údajov  o súlade návrhu so 

schválenou  územnoplánovacou dokumentáciou Obce Krasňany) 

2. Podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia doplniť o parcelné čísla, na 

ktorých bude stavba navrhovaná. 

3. Súhlasy vlastníkov pozemkov s umiestnením navrhovanej stavby. 

 

Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov  územné  konanie 

p r e r u š u j e . 
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Odôvodnenie 

Dňom podania návrhu  bolo začaté  územné konanie. Stavebný úrad dňa 03.11.2021 oznámil 

začatie územného konania. V územnom konaní stavebný úrad zistil, že predložená 

dokumentácia pre územné konanie je v rozpore so schváleným územným plánom Obce 

Krasňany v znení neskorších zmien a doplnkov. Pozemky parc. č. 1141/9, 11, 13, 15, 17, 19 

na ktorých sú umiestnené skrine PRIS 1-PRIS 3 nie sú zahrnuté v platnom územnom pláne 

Obce do plôch s funkčným využitím na bývanie. Stavebný úrad preto navrhovateľa vyzval na 

prepracovanie  predloženej dokumentácie a  územné konanie prerušil. 

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Ak nebude návrh na vydanie územného rozhodnutia v určenej lehote doplnený, príslušný 

stavebný úrad územné konanie podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona zastaví. 

 

Poučenie 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. 

 

 

 

 

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

verejnou vyhláškou v zmysle §36 ods.4 stavebného zákona- líniová stavba  

 

Na vedomie: 

1. SLOVENERGY, s.r.o.,  M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina  

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

Žilina 

12.  Obec Krasňany- starostka obce  

13.  spis 

 


