
Č2015/15319/SÚ/Li 

OBEC KRASŇANY 
Spoločný obecný úrad 

013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1002 
vo Varíne dňa 05.06.2015 

OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

podľa § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 

Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, v zastúpení Ing. 
Ľubomíra Kollárika, riaditeľa divízie Stavebnomontážna činnosť, v zastúpení Silvie 
Sedmákovej, bytom Žilina, Karola Kmeťa č. 9 podala na tunajšom úrade dňa 05.06.2015 
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK 
pre IBV a chaty Stánková, Trnková, Cigánik," na pozemkoch pare. č líniová stavba, 
kat. územie Krasňany. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon") a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v súlade 
s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 
o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom 
konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne konanie dňa 

08.07.2015 o 10°° hod. 
ktoré sa uskutoční na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. Sv. Floriána 1002. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v dňoch: pondelok a streda 
počas úradných hodín. 

V zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky 
a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne, 

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 
dotknuté orgány štátnej správy. 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 štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Úradné hodiny: Pondelok. 8"" lľ"; 12w - 15"" Streda: 9""-Íl""; 13m-17<"> 
Vybavuje: Ing. Zuzana Líšková tf Unka': 041/5692081 



Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú 
moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú 
moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 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 úradnú tabuľu obce Krasňany. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 

SPOLOČNÝ OBECNÝ Ú R A D 
so sídlom vo Varína . 
územné konanie 

a stavebný poriadok 

Vyvesené dňa . . f : , f?. 

Zvesené dňa J M ^ f C . . 

Oznámenie sa doručí: 
1. Silvia Sedmaková. 010 01 Žilina, Karola Kmeťa č.9 
2. SEVAK, a.s. 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960 
3. RÚVZ, 01171 Žilina, V. Spanyola 27 
4. OR HaZZ, 010 01 Žilina, Námestie Požiarnikov 1 
5. Okresný úrad ,odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, 010 01 Žilina, Nám. M.R.Štefánika 1 
š s vodnej správy 

- šs OPaK 
šs v odpad, hospod. 

6. TES MÉDIA,s.r.o.,010 01 Žilina, Kragujevská 3754/4 
7. SPP - D, a. s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 
8. Slovák Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1, P.O.Box 9 
9. SSE-D,a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 
10. Energotel,a.s. Bratislava, prevádzka Žilina, J. Milca 44 
11. Orange Slovensko, UC 2 , 974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21 
12. UPC broadband, Slovakia, s.r.o., 010 01 Žilina, Na Závaží 7 
13. Telefónica 0 2 Slovakia, s.r.o., Pobočka BB, Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica 
14. SVP,s.p., Správa povodia stredného Váhu 1,020 71 Nimnica 
15. SÚ pre spis 

/V' ú 
Ing. Miroslav BIELKA 

starosta obce 

OBECNÝ ÚRAD 
013 03 v KRASŇANOCH 

Odtlačok pečiatky, podpis 

Úradné hodiny: Pondelok. 8"" 11""; 12"" Streda: 9°"- Íl""; 13""- J f" 
Vybavuje: Ing. Zuzana Líšková t f . linka: 041/5692081 


