
OBECNÝ ÚRAD KRASŇANY 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Ž i l i n a 

Číslo spisu: CHJ-ZA-OSZP3/Z/2014/01306/Var 
vybavuje: Ing. Varinská, 041-5076820 

V Žiline dňa 01.04.2014 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie 

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby 
a nariadenie ústneho pojednávania 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako 
príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej 
starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 
písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa 
§ 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti stavebníka Juraj FRANEK -
ZVAROKOV, IČO: 37092529, so sídlom Stráža 225, 013 04 Dolná Tižina v zastúpení 
splnomocneným zástupcom SdD, s.r.o., so sídlom Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina, 
podanej na tunajší úrad dňa 12.03.2014 začína konanie o dodatočnom povolení vodnej stavby 
„Sklad kovového materiálu: vodovodná prípojka" zrealizovanej na pozemkoch pare. čísla 
KN 664/24, 664/21, 664/3 v katastrálnom území Krasňany podľa § 88 ods. 1 písm. b) 
stavebného zákona postavenej bez stavebného povolenia, spojeného s kolaudačným konaním 
podľa ustanovenia § 80 stavebného zákona. 

O začatí konania Vás podľa ustanovenia § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomujeme a zároveň za účelom 
prerokovania tejto vecí nariaďujeme ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
deň 

so stretnutím na Okresnom úrade Žilina, (adrese uvedenej v záhlaví, budova štátnych lesov, 
III. poschodie, zasadačka OÚ) 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na 
tunajšom úrade (na adrese uvedenej v záhlaví), III. poschodie, číslo dverí 3.20 a pri ústnom 
pojednávaní. 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu 
oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. 

23. apríla 2014 o 09:00 hod. 
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 
zastupovať. 

Okresný úrad Žilina 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Nám. M. R. Štefánika J 
010 01 ž/lina 

/K I 

n f\ 
RNDr. Drahomíra M a i / á š k o v á 

vedúca odboru 

Oznámenie sa doručí: 

1. Juraj FRANEK - ZYAROKOV, Stráža 225, 013 04 Dolná Tižina 
2. SdD, s.r.o., so sídlom Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina (splnomocnenec) 
3. Roľnícke družstvo Terchová, Nová Farma, 013 03 Krasňany 
4. Žilina Projekt, s.r.o., Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina - projektant 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
6. OR HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1,010 01 Žilina 
7. Obec Krasňany, 013 03 
8. Spoločný OcÚ Varín, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín 
9. OÚ Žilina - odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠS OH, ŠS OPaK 
10. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Krasňany 
11. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - OÚ Žilina 
12. Spis — 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Obce Krasňany a OÚ Žilina a spôsobom v obci obvyklým. 

vyvesené dňa M L M zvesené dňa. ^ O H M 
pečiatka, podpis pečiatka, podpis 

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Krasňany túto vyhlášku zaslať 
späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov. 
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