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OBEC KRASŇANY 
Obecný úrad 

013 03 KRASŇANY 
vo Varí n e dňa 10.07.2015 

R O Z B O D N U T I E 
Navrhovateľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 

Adresa: Žilina, ul. Pri Rajčianke 2927/8 

/ďalej len navrhovateľ/ v zastúpení Ing. Ľubomíra Kollárika, riaditeľa divízie 
Stavebnomontážna činnosť, v zastúpení Silvie Sedmákovej, bytom Žilina, Karola Kmeťka 
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 Stankova, 
Trnková, Cigánik," 

Krasňany 

pare. č.: ... líniová stavba, časť Kút 

navrhovateľ líniovej stavby právo podľa § 139 ods. 1/písm. c/ 
stavebného zákona, v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas 

vlastníkov nehnuteľností. 

v katastrálnom území: 

na pozemkoch: 

ku ktorým má : 

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, 
prerokoval žiadosť navrhovateľa podľa §§ 33, 35, 36, 37, 39 stavebného zákona v územnom 
konaní a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §§ 39, 42 ods. 2/ stavebného zákona 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

„Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty Stánková, Trnková, Cigánik." 
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PRE UMIESTNENIE A REALIZÁCIU STAVBY SÚ URČENÉ TIETO PODMIENKY: 

1. UMIESTNENIE STAVBY 
Týmto rozhodnutím sa stavba „Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty 
Stánková, Trnková, Cigánik." umiestňuje v kat. území Krasňany, časť Kút na pozemkoch 
pare. č. ...líniová stavba v súlade so situáciou osadenia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia (deviata strana rozhodnutia). 
Návrh vedenia trasy: 
Vývod W3 - trasa povedie od existuj. TS zemným káblom parcela E1172/2 na vymenený PB 
č. 1 parcela č. E1172/2. Odtiaľ návrhov, izolovaným závesným káblom cez vymenené PB č. 
2,3 parcela č. 1312/1 na vymenený PB č.4 parcela č. C1140/2, kde sa ukončí. Od PB č. 4 bude 
pokračovať zemný kábel krajom parcely č. 1312/1, 1312/2 cez navrhované skrine PRIS č. 1 
až č.5. Od Skrine č. 6 parcela č. E l i 12, ďalej bude trasa pokračovať cez skriňu č. 7 parcela č. 
E1109 a cez parcely č. 1114/8,1114/9,1114/10, ďalej cez skriňu č. 8 parcela č. 1114/11 a cez 
parcely 1114/12,1114/13,1114/14, skriňa č. 9 bude umiestnená na parcele č. 1312/2. Trasa 
bude pokračovať cez parcelu č. E1333 vodný tok, tak že sa oceľová chránička umiestni na 
betónový most.. Trasa vedenia sa ukončí na parcele č. E1314 v skrini č. 10. Celková dĺžka 
trasy NN vývodu je 674m, 
Technické riešenie: 
Predpokladá vybudovanie káblového rozvodu z existujúcej TS 234/Krasňany HK pre 
budúcich odberateľov, výmena existujúcich sieťových podperných bodov v počte 4ks a 
demontáž existujúceho vodiča 3x50+35 AIFe6 v dĺžke 72m. 
Vývod W3 
Vývod sa v prvej časti vyhotoví návrhov, zemným káblom 1-AYICY-J 3xl20+70mm2 dĺžka 
trasy 31m, dĺžka kábla 43m, od existuj. TS po navrhovanú skriňu VRIS2, ktorá sa osadí na 
nový PB č. 1. Do navrhovanej slo-ine VRI S 2 sa pripojí existuj, kábel 1-AYKY-J 
3xl20+70mm2, ktorý napájal existuj, sieť nahor. V druhom úseku sa vyhotoví závesným 
káblom Retilens 3xl50+95mm2 zavesenom na vymenených sieťových PB č. 1 JB 9/15kN, PB 
č. 2 JB 10,5/6, 3/JB 10,5/6kN a 4/.TB 9/15kN, kde sa uchytí a zospojkuje s návrhov, zemným 
káblom dĺžka trasy 98m, dĺžka kábla 105m. V treťom úseku sa opäť vyhotoví zemným 
káblom 1-AYKY-J 3x240+120mm2 dĺžka trasy 453m, dĺžka kábla 487m, ktorý sa zvedie dole 
cez návrhov, skrine PRIS7 Č. 1,PRIS5 č. 2,3,4, PRI S 6 č.5,6, PRI S 5 č. 7,8 a v skrini PRIS 5 č. 
9 sa kábel ukončí. Zo skrine č. 9 sa vyvedie navrhovaný kábel 1-AYKY-J 3xl20+70mm2a 
ukončí sa v skrini PRI S 7 č. 10 dĺžka trasy 92m, dĺžka kábla 100m. 
Existuj, prípojky vyhotovené AlFe vodičom sa zdemontujú a pripoja sa návrhov, závesným 
káblom AYKYz 4x16mm2, cez navrhované prípojkové skrine SPP2, existuj, prípojky 
závesným káblom sa len pripoja cez prepichovacie svorky. 
Existuj, závesný kábel Retilens (24m) a existuj, vodič 3x50+35 AIFe6 (72m) sa zdemontujú. 

2. MAJETKO - PRÁVNE VYSPORIADANIE 
Stavba sa umiestňuje v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súhlasom vlastníkov nehnuteľností. K žiadosti 
o vydanie stavebného povolenia navrhovateľ predloží doklad o vlastníckom alebo inom práve 
v zmysle § 139 stavebného zákona. 
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3. PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A OCHRANNÝCH 
PÁSIEM 

V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany 
prírody a krajiny sa predmetná lokalita nachádza na území ochranného pásma NP Malá Fatra 
s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

4. PODMIENKY POŽIARNO - BEZPEČNOSTNÉ 
V zmysle vyjadrenia OR Hasičského a záchranného zboru Žilina, zo dňa 29.04.2015 pod č. p. 
ORHZ-ZA1-1088/2015, súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

5. Pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné 
a nadzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich 
na tvare miesta. Dodržať ochranné pásma, STN pri križovaní, zemné práce prevádzať 
tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

6. Pripomienky dané pri vytýčení stavby musia byť rešpektované v plnom rozsahu. 

7. PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE ZO STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV 
v 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ZP, príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a 
krajiny 
Vyjadrenie zo dňa 28.04.20105 pod č. OU - ZA-OSZP3/Z/2015/017857/Bal, súhlasné 
stanovisko pri dodržaní podmienok: 
• Výrub drevín bude riešený v zmysle s § 47 a § 48 zákona ( t.j. na dreviny a kroviny, ktoré 

na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude 
vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v konaní); 

• Pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové jamy nestali pascami pre 
živočíchy a to ich včasným zasypaním, v prípade uviaznutia živočícha, bude tento 
z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ZP, príslušný orgán štátnej správy v odpadovom 
hospodárstve 
Záväzné stanovisko zo dňa 27.04.2015 pod č. OU-ZA-OSZP3/2015/017856-002/Slt, súhlasné 
stanovisko pri dodržaní podmienok: 
• Investor stavby bude viesť evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v 

súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí podľa platného 
Katalógu odpadov vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 

• Vyporodukované odpady je pôvodca (investor stavby ) povinný odovzdať oprávnenému 
subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť len na povolenej skládke alebo vo vhodnom 
zariadení. 

• V kolaudačnom konaní žiadame predložiť: 
doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých 
druhov odpadov ( evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených 
odberateľov. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby 
3 

č.j. 2015/15319/SU/Li 



Orange Slovensko a.s., Správca PTZ , UC 2- údržbové censtrum Banská Bystrica 
Vyjadrenie zo dňa 03.02.2015 pod č. BB- 0164/2015, v záujmovom území sa nenachádzajú 
PTZ Orange. 

v 

UPC broadband Slovakia, s.r.o Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 11.06.2015, súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

Energotel, a.s. Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 02.02.2015 pod č. ET/MM15/80, súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

Slovák Telekom a.s., Žilina 

Vyjadrenie zo dňa 07.11.2014 pod č. 6611408581, súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 19.05.2015 pod č. SPFZ/2015/14950, súhlasné stanovisko pri dodržaní 
navrhovaných podmienok: 
• stavebník na dotknuté pozemky vo vlastnícdtve SPF najneskôr do vydania koaludačného 

rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra 
nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením; 

• k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF; 
• po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť 

využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 
náklady; 

• stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF 
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF 
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní 
s dotknutými pozemkami. Telefonica 0 2 Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica Vyjadrenie zo dňa 03.02.2015, súhlasné stanovisko, bez pripomienok. 

SEVAK, a.s., Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 17.02.2015 pod č. 2498/2015/MHa, súhlasné stanovisko bez 
pripomienok. 

v 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ZP, príslušný orgán štátnej vodnej správy 
Záväzné stanovisko zo dňa 18.05.20105 pod zn. OU-ZA-OSZP3-2015/020201-002/Bar, 
súhlasné stanovisko pri dodržaní podmienok: 

• Pri križovaní vodného toku Jedľovina je nutné v čo najmenšej miere zasahovvať do 
vodného toku. 

• Zeminu, prípadne stavebný materiál neskladovať v prietočnom profile vodného toku. 
• Pri realizácii stavby postupovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, 

vypracovanej íng. Petrom Gocálom, 03/2015. 
v 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina 
Záväzné stanovisko zo dňa 20.05.2015 pod č. A/2015/01466/HŽPZ, súhlasné stanovisko bez 
pripomienok. 
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SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I, Nimnica 
Vyjadrenie zo dňa 29.04.2015 pod č. CZ 11699/2015, súhladné stanovisko s nasledovnými 
podmienkami: 
• brehy toku v mieste križovania upraviť pomocou kameňa v dĺžke 1,0 m; 
• miesto križovania vodného toku po realizácii je potrebné zamerať a v digitálnej forme 

odovzdať Správe povodia stredného Váhu Nimnica; 
• na križovanie vodného toku požadujeme uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena 

s odborom správy majetku SVP š.p., OZ Piešťany, do začiatku kolaudačného konania; 
• k začiatku stavebných prác pri vodnom toku, prizvať správcu toku Ing, Michal Gábor 0903 

403 220. 

SPP- D, a.s, Žilina 
Vyjadrenie zo dňa 16.02.2015 pod č. TD/175/ZA/AŠ/2015, súhlasné stanovisko pri dodržaní 
nasledovných podmienok: 
• Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť 

SPP - distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu - vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. 
Na základe objednávky adresovanej na SPP-distribúcia, a.s, Závodská cesta 26/2949 , 
010 22 Žilina zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a.s. 
(kontaktná osoba Riboňová Dagmar +421416265598). 

• V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. od 
1. 4. 2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné 
stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m. 

• Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa 
TPP 702 01, TPP 702 02 a zákona č. 251/2012 Z.z., § 79 a § 80. 

• Zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na 
každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských 
zariadení. Pri použití pretlaku musí byť počas zhotovenia pretlaku odkrytý plynovod tak, 
aby nemohlo dôjsť pri náhodnej zmene smeru pretláčania k poškodeniu plynovodu. 

• Pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa 
nachádzajú naše zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce SPP - distribúcia , a.s. 
najmenej 3 dni vopred aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského zariadenia pred 
zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do 
stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam. 

• Investor zodpovedá za škody na PZ spôsobené nesplnením vyššie uvedených 
povinností vrátane zodpovednosti za škodu za zemný plyn ktorý unikol v dôsledku 
poškodenia PZ. V prípade poškodenia alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré 
vznikli z titulu vykonávaných prác, budú tieto na náklady investora odstránené 
pracovníkmi SPP - distribúcia, a.s. 

• Pri realizácii dodržať min. vzdialenosti podľa ustanovení STN 73 6005. 
• V prípade križovania el. prípojky a plynového potrubia požadujeme dodržať vzdialenosť 

medzi povrchmi sieti min. 0,2 metra a kábel musí byť uložený v chráničke s presahujúcej 
plynovod 1,0 m na každú stranu. 

• V súbehu el. kábla a plynovodu požadujeme dodržať vzdialenosť 0,6 metra medzi 
povrchmi sieti. 

• Pri umiestnení nových podperných bodov dodržať vzdialenosť minl,0 m od plynového 
potrubia. 
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Krajský pamiatkový úrad Žilina 
Záväzné stanovisko zo dňa 12.06.2015 pod č. KPUZA-2015/12705-2/38957/VLA, súhlasné 
stanovisko pri dodržaní podmienok: 
• Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť 

najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný 
dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných 
archeologických nálezov. 

• Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 
napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 
fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je 
nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na 
druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom. 

8. ĎALŠIE PODMIENKY PRE PROJEKTOVÚ PRÍPRAVU STAVBY 

• Podľa § 58 ods. 1/ stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi 
a predpísanou dokumentáciou podá stavebník stavebnému úradu. 

• Predložená projektová dokumentácia musí byť v rozsahu stanovenom stavebným zákonom 
č. 50/1976 Zb. v jeho úplnom znení a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. PD musí byť odsúhlasená 
zainteresovanými orgánmi a organizáciami, ktoré si toto právo vyhradili vo svojich 
vyjadreniach k územnému konaniu. 

• Do PD zapracovať podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných organizácií 
k projektu pre územné rozhodnutie. 

• Splnenie podmienok stanovených v územnom konaní bude kontrolované v stavebnom 
konaní. 

9. PRI REALIZÁCII STAVBY DODRŽAŤ PODMIENKY: 

• V prípade archeologických nálezov počas výkopových prác postupovať v zmysle zákona o 
štátnej pamiatkovej starostlivosti. 

• Odstraňovanie vegetačného krytu (krovín a stromov) na predmetnom pozemku vykonávať 
iba za základe súhlasu OÚ - odb. ochrany prírody a krajiny. 

Námietky účastníkov konania: 
Oznámenie o začatí územného konania malo povahu verejnej vyhlášky. Oznámenie bolo 
zverejnené na úradnej tabuli Obce Krasňany po dobu 15 dní. V zákonom stanovenej lehote 
neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť. Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné pred uplynutím 
tejto lehoty. 

Za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bol uhradený správny poplatok 
v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 
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O d ô v o d n e n i e 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 
v zastúpení Ing. Ľubomíra Kollárika, riaditeľa divízie Stavebnomontážna činnosť, 
v zastúpení Silvie Sedmákovej, bytom Žilina, Karola Kmeťka 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. 

Dňa 05.06.2015 oznámil stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou 
podľa § 36 ods. 4/ stavebného zákona. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce 
Krasňany po dobu 15 dní. Zároveň stavebný úrad oznámil dotknutým orgánom 
a organizáciám štátnej správy začatie územného konania. Stavebný úrad v oznámení 
upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie štátnej správy, že svoje 
námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne 
neprihliadne. 

V zákonom stanovenej lehote neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania či 
dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy. 

Obec Krasňany, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 stavebného zákona, 
v uskutočnenom konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a 
zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. týmto 
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Navrhovateľ predložil k umiestneniu stavby súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov 
a organizácií. Svoje stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy Severoslovenské vodárne 
a kanalizácie, a.s. Žilina, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina, Slovenský 
plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s. Žilina, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - ŠS v odpadovom 
hospodárstve, - ŠS vodná správa, - ŠS ochrany prírody a krajiny, OR Hasičského 
a záchranného zboru Žilina, Orange Slovensko, a.s. UC2 Banská Bystrica, Slovák Telekom 
Žilina, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, Slovenský pozemkový fond -
Bratislava, RO Žilina, UPC broadband Slovakia, s.r.o. Žilina, Energoteka.s. Žilina, Telefonica 
0 2 Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica, SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu 
I, Nimnica, Krajský pamiatkový úrad Žilina. 

Predložené stanoviská si navzájom neodporovali, boli skoordinované a zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti má stavebný úrad za to, že podľa 
podmienok uvedených vo výroku územného rozhodnutia nebudú neprimerane obmedzené či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie 

Podľ a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Krasňany, 
Obecný úrad, 013 03 Krasňany. O odvolaní rozhodne Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby 
a bytovej politiky. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho súdneho poriadku. 

Tng."NteSstóv BIELKA 
starosta obce 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona e. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na 
dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Krasňany. 

Vyvesené dňa .. , .1. S m OBECNÝ ÚRAD 
^ 0?3O3VKRASNANOCH 

Zvesené dňa .... M : . I M Í . . . °.kffi.s 

Odtlačok pečiatky, podpis 

Rozhodnutie sa doručí: 
1. Silvia Sedmáková, 010 08 Žilina, Karola Kmeťku č.9 
2. S Ú - p r e spis 

Na vedomie: 
3. SEVAK, a.s. 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960 
4. RÚVZ, 01171 Žilina, V. Spanyola 27 
5. OR HaZZ, 010 01 Žilina, Námestie Požiarnikov 1 
6. 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. 

7. TES MÉDIA,s.r.o.,010 01 Žilina, Kragujevská 3754/4 
8. SPP - D, a. s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 
9. Slovák Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1, P.O.Box 9 
10. SSE-D,a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 
11. Energotel,a.s. Bratislava, prevádzka Žilina, J. Milca 44 
12. Orange Slovensko, UC 2 , 974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21 
13. UPC broadband, Slovakia, s.r.o., 010 01 Žilina, Na Závaží 7 
14. Telefónica 0 2 Slovakia, s.r.o., Pobočka BB, Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica 
15. SVP,s.p., Správa povodia stredného Váhu 1,020 71 Nimnica 1/97 
16. Krajský pamiatkový úrad, 010 01 Žilina, Mariánske námestie 19 
17. SPF - RO, 010 01 Žilina, Sad SNP 667/10 
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Situácia osadenia stavby: „„Krasňany - Rudné: rozšírenie NNK pre IBV a chaty 
Stánková, Trnková, Cigánik." umiestnenej v katastrálnom území obce Krasňany na 
pozemkoch pare. č . . . . líniová stavba časť Rudné. 

Rozhodnutím c 
určuje STAVEBNÝ OBVOD na ploche 
ohraničenej červenými čiarami, 
nasledujúcich parp. pozemkov: 

{iiň/Qľú j>/7 ŕ 

Vo Varí ne dňa i í l L ^ L p o d p i s . t * ™ 
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