OBEC ČIERNE, 023 13
Číslo: 242/TS/19

Čierne, dňa 28.2.2019

Oznámenie o začatí konania
o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

IČO:

36442151

podal dňa 14.2.2019 na Obec Čierne žiadosť o predĺženie lehoty platnosti stavebného povolenia,
vydaného Obcou Čierne pod č. 709/TS/17, dňa 26.10.2017 na stavbu
„10405 – Čierne – Pri radovke – Rek. VNP pre 233/ts/cierne_pri.cintorine“
na pozemkoch parc. č. KN-C 4429/1, 4446/19, 4446/51, 4446/38, 4424, 4423, 4425/1 (KN-E
1683), 4446/23 a 4422, 4421, 4420, 4419, 4418, 4417/2, 4411 – všetky KN-E 3736, v k.ú.
Čierne a to do 31.12.2021, a zároveň požiadal o zmenu lehoty ukončenia stavby a to do
31.12.2019. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.
Obec Čierne, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje
začatie konania o zmene lehoty platnosti stavebného povolenia v súlade s ustanovením §61 ods.1
zák. č.50/1976 Zb. stavebného zákona a súčasne podľa §61 ods. 2 upúšťa od ústneho
pojednávania.
Do podkladov možno nahliadnuť na obecnom úrade v Čiernom, počas stránkových dní
/streda, piatok/.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 dní od doručenia
oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa
§61 ods.5 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Vyvesené: 6.3.2019
Zvesené: 21.3.2019

Doručuje sa:
1.

SSD, a.s., ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dotknuté orgány – na vedomie:

2.

SEVAK, a.s. , Bôrická cesta 1960, Žilina

3.

SC ŽSK, A. Hlinku 2621, Čadca

4.

SPP – D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava

5.

SVP š.p., Správa povodia stredného Váhu, Nimnica 020 71

6.

ŽSR OR Žilina, ul. Hviezdoslavova , 010 01 Žilina

7.

Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina

8.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku, Čadca

9.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Čadca – všetky oddelenia, Palárikova 91

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova, Čadca
11. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Čadci, Palárikova 95

