OBEC STRECNO
Stavebný úrad

Sokolská 487,0I3 24 Strečno

Žllina: 14.03.2019

Č.s. S201 8l005I3 l I]0 1/PŠ

ROZHODNUTIE
Obec Strečno, ako pdslušný podfa stavebný úrad podťa § 119 zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ,,stavebný zákon") azéů<onač.4161200I Z.z. o prechode niektoqých pósobností z

orgánov štátnej správy na obce a lyššieuzerrlné celky v zneni neskorších predpisov,
zastúpené v správnom konaní starostom obce podťa § 13 ods. 5 zákona 36911990 Zb.
o obecnom

ziadenív znení neskorších predpisov v súlade s ust.

predlžuje

§40 ods.3 stavebného zékona

platnosť územnéhorozhodnutia na stavbu:

,,Realizácia optických sietí STr-2 Strečno, obec Stráňalyoo

na pozemku ě.KN líniová stavba v k.ú.Strečno, Stráňaly, pre navrhovateťa Národná
agentúra pre sieťovéa elektronické služby, lČO +ZtSa424,Kollárova 8, 9I7 02 Tmava.
Na predmetnú stavbu vydala Obec Strečno, ako pdslušný stavebný úrad podfa § 119
stavebného zákona územnérozhodnutie dňa 29.|0.2OI5 pod č.s.S20l5lO0454l1089/PŠ.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatno sť dňa 28.1 L20 I 5 .
Platnosť územnéhorozhodnutia sa predlžuje do troch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Podťa ust.§40 ods.4 stavebného zákona uzemné rozhodnutie je závázné aj pre
právnych nástupcov jeho nawhovateía a ostatných účastníkovúzemnéhokonania.

od6vodnenie

Nawhovateť Národná agenthra pre sieťovéa elektronické služby Tmava podal na
tunajšom stavebnom úrade žiadosťo predÍženieplatnosti územnéhorozhodnutia na stavbu
,,R.ealizácia optických sietí STr-2 Strečno, obec Stráňavý' na pozemku č.KN líniová stavba
v k.ú.Strečno,Stráňavy. Na predmetnú stavbu vydala Obec Streěno, ako pdslušný stavebný
úrad rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 29.I0.2015 pod č.s.S2015/00454/1089/PŠ.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1 I .20I 5.
Podťa § 39a ods.l stavebného zákona sa rozhodnutím o umiestnení stavby určuje
stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujúsa podmienky na umiestnenie stavby,
určujúsa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a ěas platnosti rozhodnutia.
Umiestnenie stavby savyznačív grafickej pdlohe územnéhorozhodnutia.
Podťa ust.§40 ods.3 stavebného zákona čas platnosti územnéhorozhodnutia móže
stavebný úrad predížiťna žiadosťnavrhovateta, akju podal pred uplynutím lehoty. Čas
platnosti územného rozhodnutia nemožno predižíť,ak bol na to isté územie schválený
územný plánzóny, ktorý rieši predmet územnéhorozhodnutia.
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Stavebný úrad, na záklaďe uplatnenej žiadosti, oznámíI zaěatie konania o predlžení
platnosti územného rozhodnutia dotknutj,rn orgánom a všetkým známym účastníkom,
avzmysle § 36 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania azároveň určil
účastníkomkonania lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok a pripomienok.
Stavebný úrad ich zžroveřtupozomil, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
V zmysle § 36 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad oboznámil dotknuté orgélny, že
svoje stanoviská oznámia v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatniť svoje pripomienky
a námietky účastníciizemného konania.
V konaní neboli uplatnené námietky a pripomienky účastníkovkonania.
Stavebný úrad posúdil žiadosť nawhovatela, oboznámil s ňou zákonrtým spósobom
účastníkovkonania a dotknuté orgány. Predpoklady, za ktotých bolo iaemné rozhodnutie
r.ydané, sa nezmenili, nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a
osobitnlýnni predpismi, ani neprimTane obmedzené či ohrozené záujmy úěastníkovkonania,
preto stavebný urad žiadosti o predlženie platnosti územnéhorozhodnutia vyhovel.
Na základe uvedeného stavebný úraďrozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podťa § 54 zékona č. 711196] Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na obec strečno.
Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov nadobudlo
právoplatnosť, je možnépreskímať súdom podťa pdslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

Bc.Dušan Štadanl
starosta obce

Tento dokument sa doručuje verejnou ryhláškou v zmysle § 42 ods.2 zákona
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorŠíchpredpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke
správneho orgánu Obec Strečno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:
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Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

Doruěí sa:
1. Národná agentúrapre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 9l7 02 Tmava
2. Účastníci konania - verejnou vyhláškou
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Na vedomie:
3. Obec Strečno, Sokolskáč.487,0I3 24 Strečno
4. OPS Strečno s.r.o., Sokolská ě.487, 013 24 Strečno
5. Obec Stráňavy, Májová336,0I3 25 Stráňavy
6. ORHaZZ,Námestie požiamikov 1, 010 Ot Žt\ina
7. OÚ Žilina--odbor starostlivosti o ŽP, št.VS, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žl|ina
8. OÚ Žílina-odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH, Vysokoškolákov 8556/338, 010
og Žilina
9. OÚ Žilina-odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK, Vysokoškolákov 8556/338, 010
08 Žilína
10. OÚ Žilina--odbor starostlivosti o ŽP,ElL,Vysokoškolákov 8556133B,010 08 Žllina
1 1.
OÚ Žilina- pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žílina
12. OÚ Žitina- odbor kdzového riadenia, Janka Král'ač.4. 010 +O ŽíIína
13. OÚ Žltina- odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žl\ina
14. OR PZ SR - ODI, Veťká Okružná31, 010lS Žilina
15. Krajský pamiatkový úraď,Mariánske nám.I9,010 01 Žílina
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava
17, UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova36, 851 01 Bratislava
18. SSD a.s., Pri Raičianke292718,0I0 47 Žllina
19. SPP-D a.s., Mlynské nivy súp. č.44,825 11 Bratislava
20. SEVAK a.s., Bórická cesta súp. č. 1960, 010 S7 Žílina
2I. Telefonica 02 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24,851 01 Bratislava
22. KR PZ - odbor TaI, Kuzmanyho 26,012 ZZ Žllina
23. SVP š.p.OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 83413,921 80 Piešt'any
24. Orange Slovensko a.s.Bratislava,v zastúpeníMichlovský UC2 - údržbovécentrum,
Zvolenská cesta2I,974 05 Banská Bystrica
25. Sitel s.r.o., Zemplínska 6,040 01 Košice
26. Energotel a.s., Miletičova7 ,821 08 Bratislava
27. Lesy SR, Nám.M.R.Štefánika 1, 010 otŽllina
28. Mo SR _ SNMaV, Čse t I82,962 31 Sliač
29. MV SR, Odd.telekomunikačných služieb, ul.9.mája č.I,9]4 86 Banská Bystrica
30. MO SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
31. MDVRR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd.oblastného hygienika Žilina,
Hviezdoslavova 1,010 01 Žl\ina
32. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
33. Slovnaft a.s.,Vlčie Hrdlo I,824 12Bratislava
34. Nafta Gbely, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava
35. spis

