OBEC ČIERNE, 023 13
Číslo: 242/TS/19

Čierne, dňa 5.4.2019

ROZHODNUTIE

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 a podľa zákona č. 608/2003 o štátnej správa pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie, v znení noviel, na žiadosť navrhovateľa:
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
IČO:

36442151

zo dňa 14.2.2019, rozhodla nasledovne:
Podľa § 68, ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

mení lehotu platnosti stavebného povolenia

č.709/TS/17, zo dňa 26.10.2017, vydaného Obcou Čierne, 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. Zároveň sa mení lehota dokončenia stavby, a to do 31.12.2021.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní; akékoľvek
iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
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2.Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky pôvodného stavebného povolenia
3. Námietky účastníkov konania:
- v konaní neboli vznesené
4. Povolenie č.709/TS/17, zo dňa 26.10.2017, vydaného Obcou Čierne stráca platnosť, ak
stavba nebude začatá do 31.12.2021
5. Zmena stavby nesmie byť začatá, pokiaľ toto povolenie nenadobudne právoplatnosť.
6. Toto rozhodnutie o zmene platnosti stavebného povolenia je záväzné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:
Dňa 14.2.2019 bola na Obec Čierne doručená žiadosť Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 o predĺženie platnosti stavebného povolenia
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, vydaného Obcou Čierne pod č. 709/TS/17, dňa 26.10.2017, a zmenu lehoty
dokončenia na novú a to 31.12.2021.
V zmysle §67, ods. 2 stavebného zákona:
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie
stavby dlhšiu lehotu.
Stavebník odôvodnil žiadosť o zmenu lehoty tým, že stavba nebola zaradená do investičného
plánu SSD.
Stavebný úrad posúdil návrh ako žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa §68
stavebného zákona, stanovil okruh účastníkov konania, ktorých práva môžu byť dotknuté
a oznámil začatie konania v zmysle §61 ods. 1 stavebného zákona. Na uplatnenie námietok
stanovil lehotu 7 dní od doručenia.
V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne námietky.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle §68 ods.2
stavebného zákona a zistil, že uskutočnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov. Zmena spočíva
v zmene platnosti stavebného povolenia a lehoty dokončenia stavby do 31.12.2021. Ostatné
podmienky pôvodného stavebného povolenia zostávajú nezmenené. Na základe týchto
skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Námietky a pripomienky účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov a obce boli
zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by
bránili povoleniu zmeny stavby
Poučenie:
Podľa §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby
a bytovej politiky, Vysokoškolákov 855/33B, 010 08 Žilina, podaním na Obec Čierne, 023
13. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Správny poplatok v zmysle zákona č.145/ 1995 Z.z. v znení neskorších noviel:
110€

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Vyvesené: 10.4.2019
Zvesené: 25.4.2019

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

