
OBEC KRASNANY 
Spoločný obecný úrad 

013 03 Varín, Námestie sv. Floriána 1002 
č.2016/16516/SU/Li vo Varíne 11.10.2016 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O POVOLENÍ ODSTRÁNENIA STAVBY 
A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO KONANIA 

Emília Grenčíková bytom Krasňany č. 260, podala dňa 28.09.2016 na tunajšom 
úrade žiadosť o povolenie odstránenia stavby „Rodinný dom č. s. 54 ( pôvodné 31)," na 
pozemku pare. č. 151 C KN katastrálne územie Krasňany z dôvodu nevyhovujúceho 
technického stavu. 

Obec Krasňany, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 
ods. 1/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
( správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania o povolení 
odstránenia stavby „Rodinný dom č.s. 54 ( pôvodné 31)," na pozemku pare. č. 151 C KN 
katastrálne územie Krasňany dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. 

Pretože sú stavebnému úradu známe pomery stavby a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie odstránenia stavby, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 
konania. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných 
hodín. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr 
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. 

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 ÚRAD -
so sídlom vo Varíne Ing. M i r o s l a v B I E L K A 
územné konanie s ta ros ta obce 

a stavebný poriadok 

Vyvesené dňa 

Zvesené dňa: Pečiatka, podpis. 

Úradné hodiny: Pondelok 8:00 - 11:00: 12:00 - 15:00 Streda: 9:00 - 11:00; 13:00 -17:00 
Vybavuje: Ing. Zuzana Líšková t f . linka: 0911 704 850 



Oznámenie sa doručí: 
1. Emília Grenčíková, 013 03 Krasňany č. 260 
2. Martin Grenčík, 013 03 Varín, Kamence č. 903/15 
3. Henrieta Grenčíková, 013 03 Varín, Kamence č. 903/15 
4. Štefan Tavač - Hlávka, Antónia Ďuračková, Júlia Tavačová v zastúpení Slovenský 

pozemkový fond, 817 47 Bratislava, Búdková cesta 36 
5. právni nástupcovia po zomrelom Štefanovi Tavačovi, naposledy bytom Krasňany č. 167 a 

Antonovi Tavačovi, naposledy bytom Krasňany č. 54 - prostredníctvom verejnej vyhlášky 
6. Juraj Šušoliak, 013 03 Varín, Fatranská 692 v časti odborný dozor 
7. SÚ- pre spis 
Na vedomie: 
8. Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 010 57 Žilina, Bôriská cesta 1960 

Úradné hodiny: Pondelok 8:00 - 11:00; 12:00 - 15:00 Streda: 9:00 - 11:00; 13:00 - 17:00 
Vybavuje: Ing. Zuzana Líšková t f . linka: 0911 704 850 


