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Rozhodnutie

obec Podvysoká ako pľíslušnýstavebný uľad podľa $ 117 zé./ľ.' é. 5011.976 Zb' o územnom
planovaní a stavebnom poriadku /stavebný ztů<onl v mení noviel, ztkona č,. 416lŻ001' Z.z. o
prechode niektor'ých kompetencií z oľgánov štátnej správy na obcę a vyššieúzęmnécelky a zĺíkona
l' roqltqqo Zb. o obecnom zľiadenía podľa $46 zakona č.7111967 Zb. o sprźxnom konaní v znení
neskorších doplnkov vo veci žiadosti o predĺŽenie platnosti stavebného povolenia takto:

predlžuje platnost' stavebného povolenĺa

Navľhovatel'

OBEC STAŠKov ĺČo:oortązg:

Adľesa

Ul. Jozefa KrĺĎneľa ě. 588,023 53 Staškov

na stavbu

Tuľisticko-náuěný chodník Jozefa Króneľa, ľozšírenie
a doplnenie

v kat. rizemí

na pozemku

4394t4, 4394ĺ5,439sl3,4408ĺ3,4418/8' 5087
5506, 6!12l'., 615812, 61581 4' 64Ż0lŻ

KN č. 43g3t4,

Ku ktoľémumá navľhovatęľ vlastnícke a iné právo, sa podľa $39a a

Na lehotu do 31.12.2024.

$ 66 stavebného zákona

odôvodnenie
obci Podvysoká, ako určenémustavebnému úľadu okľesným uľadom v

Żihine, odboľ qýstavby
a bytovej politiky, A. Kmeťa |7,Żi|\na, určęnímoU-ZA-ovBP3-2016/03Ż22I zo dňa 25.074.2016
bola doručęná dňa 17.O8.202I äadosťstavebníka obec Staškov, Ul. Jozefa Kĺóneľa 588' 023 53
StaŠkov o predĺŽenie platnosti stavebného povolenia pre stavbu: ,,Tuľisticko-náuěný chodník Jozefa
Kľóneľa, ľozšíreniea doplnenie" na pozemku parc ě.: KN 4393/4,4394/4,439415,4395ĺ3,440813,

44I8l8,5087, 5506,67112ll,615812,6|5814,6420ĺ2, vk.ú Staškov spredpokladaným termínom
dokončenia do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
Stavebný uľađpo pľeskúmanížiadosti o stavebné povolenie vykonaní pľocesných úkonov vydal
stavebníkovi povolenie na stavbu rozhodnutím zo dňa 30.08.201ó pod ě. Výst.- 7t5lŻ01.6,ktoté
nadobudlo právoplatnosť dňa 1 6.09.20 l 6.
Následne na základe žiadosti stavebníka preaĺzil platnosť stavebného povolenia rozhodnutím č.
Výst-848/2018 zo dňa 11.09.2018, ktoré nadobudloprávoplatnosť dňa 11'10.2018.
Podľa $ 67 ods. 2 stavebného zákona stavębné povolenie stľáca platnosť, ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch ľokov odo dňa' keď nadobudlo právoplatnosť, pokial' stavebný úrad
v odôvodnených prípadoch neuľčilinak na zaćatię stavby dlhšiu lęhotu.
Podaním zo dňa 17.O8.ŻO2I stavebník poziádal stavebný urad o pľedĺženieplatnosti
stavebného povolenia. Ako dôvod uviedol, nedostatok finaněných pľostľiedkov na predmetnir
stavbu.

Stavebný úrad vsúlade suvedenými ustanoveniami stavebného zákona, berúc do úvahy
Žiadosti opredĺŽenie platnosti stavebného povolenia, vyhovel Žiadosti aplatnost' stavebného
povolenia pľedĺzil tak, akoje uvedené vo qýrokovej ěasti tohto ľozhodnutia.

Poučenie

Toto rozhodnutie má povahu veľejnej vyhlášky podľa $ 2ó ods' 2 zźů<onać,' 7lĺ|967 Zb.
o správnom konaní. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úľadu v obci
Staškov a Podvysoká. Posledný deň vyvesenia je dňom doruěenia.
Proti tomuto ľozhodnutiu je možnépodať odvolanie v zmysle $54 zákona ě.71/|967 Zb.
o spĺávnom konaní v znęní neskoľšíchpľedpisov do 15 dní odo dňa doručenia tohoto ľozhodnutia
na obęc Podvysoká' Toto rozhodnutie je moŽné preskúmať súdom až po vyěeľpaní riadneho
opravného

pľostľiedku.
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starosta obce

obec je vzmysle zákona č'l45/1gg5 Z'z. ospľávnych poplatkoch vznenĺ neskoľšíchnoviel od
platenia spróvneho poplatku oslobodend
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Doľučujesa:
obec Staškov, ul. J. Kľónera ě. 588 Staškov
ARCHEKTA _ ul. 17. Novembľa 2868, 0ŻŻ 0l Čadca
obec Podvysoká_ stavebný úĺad

vyhláško1 podľa $ 26 ods' 2
ostatným účastníkomkonania sa rozhodnutie doruěuje veľejnou
bý' vyvesené po dobu 15 dní na
zźkoĺač,. 71ttg67 ía. ospľávnom konaní. Rozhodnutie musí
uľadnej tabuli obecného úrádu v Staškove a v Podvysokej'

v mieste obvyklom'
Toto ľozhodnutie musí byť vyvesené po dobu l5 dní spôsobom
posledný deň lehoý vyvesenia je đňomdoruöenia'
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a zvesente
Peěiatka a podpis oľgánu, ktoý potwdzuje vyvesenĺe
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