
OBEC STRANAVY
Stavebný úrad

OZNAMENIE
o ZAČ^Ti KONANIA o PRIDLŽENí platNosrr

úzpuNnno RozHoDNUTIA

Obec Stráňavy, ako príslušný stavebný úrad podťa § 119 zakona č.5011,976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,stavebný zrikon") vydal dňa 05.09.20l3 pod č.s,13273l2013-42868l2013-0S-BO
rozhodnutie o umiestnení stavby

,,Miestna komunilrácia Radinové v Strečne"
SO 101-00: Komunikácia
SO 50l -00: Verejné osvellenie
SO 502-00: Preložka elektrického vedenia
na pozemku register ,,C" parc.č.líniová stavba v k.ú,Strečno pre navrhovateťa Obec
Strečno, Sokolská 481 , 013 24 Strečno. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnost' dňa
15.10.2013, Podl'a § 40 ods,1 stavebrrélro zákona úrzemné rozhodnutie platí tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnost', pokiať v tejto lehote bude podaná
žiadost' o stavebné povoler-rie alebo povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podl'a
stavebného zákona (§ 71 ods. 1) alebo ak sa zaěalo s využitim územia na určený účel.

Podťa § 40 ods.3 stavebnél-ro zákona čas platnosti ítzemného rozhodnutia móže
stavebný ťrrad predJžit' na žiadost' navrhovatel'a, ak ju podal pred uplyntrtím lelroty.

Dňa 30.11.2O16 pod č,S2016/0036111471lPŠ vydal stavebný ťrrad rozhodnutie,
v ktolom predlžil platnosť citovaného rozhodnutia o umiestnení stavby do 3 rokov, odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Rozhodnutie nadobudlo právoplatíIost' dňa 31 .l2.2016.

Navrhovateť obec Strečno, IČo 00321648, Sokolská 487, 013 24 Strečno v zastúpení
Bc.Dušanom Šta,lárri- dňa 13.11,2019 podal na tunajšonr stavebnom úrade žiadost'
o predíženie platnosti ťtzen-mého rozhodnutia o umiestnení stavby

,,Miestna komunikácia Radinové v Strečne"
SO 101-00: Komunikácia
SO 501-00: Verejné osvetlenie
SO 502-00: Preložka e|ektrického vedenia

na pozemku register ,,C" parc.č,líniová stavba v k.ír.Strečno pre navrhovatel'a Obec
Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno,
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

Obec Stráňavy, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 119 zákona č, 5011976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadkll (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písrn.a) bod.1 zákona č.60812003 Z.z. o štátnq správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývar,ie a o zmene a doplneni zákona č. 50119'76
Zb. o územrrom plánovaní a stavebnom poriaclku (stavebný zákon) v znení neskoršíclr
predpisov, v zmysle § 36 ods.l stavebnélro zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým oígánom a všetkým známym účastníkom, avzmysle § 36 ods.2 stavebného
zákona upúšt'a od ústneho pojednávania.
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V zmysle § 36 ods.2 stavebného záItona stavebný ťlrad určuje účastníkom lehotu 7

pracovných dni na uplatnenie námietok od doručeria tohto oznámenia, Stavebný úrad
upozorňuje, že na neskoršie podanó námietky sa neprihliadne.

V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona y odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v pruostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.

V zmysle § 36 ods,3 stavebného zákona clotknuté orgány oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného
konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný ťlrad na jeho žiadost' rrrčenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlži, Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začali územného konania, neoznámi v určenej alebo
predlženej lehote svoje stanovisko k navrlrovanej stavbe, má sazaío, že so stavbou z hfadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí,

V znrysle § 36 ods.4 stavebného zžkona začaíle územného konania o umiestnení
líniovej stavby alebo v odóvodnených prípadoch aj zvlášt' rozsiahlej stavby, stavby s vel'kým
počtom účastníkov konania, ako aj územnélro konania o využití územia, o stavebnej uzávere a
o ochrarrnom pásme, ak sa týka rozsiahleho ťlzemia, oznámi stavebný ťrrad účastníkom
ťlzemného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie ťrzemnélro konania
verejnou vyhláškou aj v prípade, že nru účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

nahliadnut' na spoločnom obecnom úrade
v dňoch pondelok a streda. Ak sa

nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat', predIoží jeho zástupca písomnú plnú moc.
V zmysle § 3 ods.2 zákona č.71l1967 o správnom konaní, (správny poriadok) v znení

neskolších preclpisov, pri nalrliadrrutí do podkladov, alebo na požiadanie, stavebný úracl
účastníkom konania, zúčastneným osobám, ktorých sa konanie týka, posk}tne pomoc
a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Spoločný obeoý úrud Strečrro
so rídlom

Nam, M. R. štíoniko č, l
0l0 Ol Žilino

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 záltona
5011976 Zb. o územnom p|ánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskorších predpisov a rT.vesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke
správneho orgánu Obec Strečno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Starosta ol]ce /
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