Obec Makov
Makov č.60, 023 56 Makov
č.j Výst-S345/R1280/TS1/2018-Št

V Makove, dňa 02.07. 2018

Vybavuje : Mgr. Štrbová
Email: miroslava.jantulikova@makov.sk

Rozhodnutie
Obec Makov, ako príslušný stavebný úrad podľa zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v
znení neskorších zmien a doplnkov, podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení doplnkov, vo veci žiadosti Slovak Telekom a.s, Bajkalská č.28,
Bratislava, IČO : 44 500 734 v zastúpení TELECOMPROJEKT spol. S.r.o, Pajštúnska č.1,
Bratislava, IČO : 35 734 191 v zastúpení ShemMa projeckt s.r.o, Romanova č.1680/21, Bratislava,
IČO : 44 871 902

prerušuje
v zmysle § 29 odst. 1 zák. č. 71/67 Zb. stavebné konanie pre stavbu: „ZS a RR bod Makov –
Čierne –CA_CIE“ na parcele CKN č. 5575/3, elektrická prípojka na parcele CKN č. 5568/1, 5571,
5574/2, 5572 v k.ú Makov.
Pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby Obec Makov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 60 ods. 1 zák. č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov Vás
v y z ý v a,
aby ste v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy žiadosť doplnili o :
- v zmysle § 8 ods.2 písm c) vyhl. č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia
alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce)
- stanoviská , vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sieti
Pokiaľ žiadateľ nedoplní žiadosť na vydanie stavebného povolenia žiadaným spôsobom, tunajší
úrad v zmysle § 60 ods. 2 stavebného zákona, stavebné konanie o stavbe zastaví.

Odôvodnenie
Žiadateľ : Slovak Telekom a.s, Bajkalská č.28, Bratislava, IČO : 44 500 734 v zastúpení
TELECOMPROJEKT spol. S.r.o, Pajštúnska č.1, Bratislava, IČO : 35 734 191 v zastúpení
ShemMa projeckt s.r.o, Romanova č.1680/21, Bratislava, IČO : 44 871 902 podal dňa 16.05.2018
na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : „ZS a RR bod Makov
– Čierne –CA_CIE“ na parcele CKN č. 5575/3, elektrická prípojka na parcele CKN č. 5568/1,
5571, 5574/2, 5572 v k.ú Makov.
Obec Makov preskúmala vyššie uvedené podanie v zmysle ustanovení stavebného zákona
a nakoľko neboli predložené všetky potrebné doklady k žiadosti, bolo rozhodnuté tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 odst. 3 zák. č. 71/67 Zb. nie je
možné odvolať.

Martin P a v l í k
starosta obce

Doručuje sa:
Slovak Telekom a.s, Bajkalská č.28, Bratislava v zastúpení TELECOMPROJEKT spol. s.r.o,
Pajštúnska č.1, Bratislava, v zastúpení ShemMa projeckt s.r.o, Romanova č.1680/21, Bratislava
Obec Makov – starosta obce
Ing. Rousek Juraj, ShemMa projeckt s.r.o, Romanova č.21, Bratislava
Správa ciest IV a SC, M. Rázusa č.104/A, Žilina
Dedičová Anna, Makov – Čierne č.141
Ostatným účastníkom konania vlastníkom dotknutých parciel a parciel popri uvedenej trase
elektrickej prípojky v k.ú Makov sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Na vedomie:
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca

Okresný úrad Čadca – odbor CO a KR Čadca
Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor, Palárikova č.95, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca
SEVAK a.s. zákaznícke centrum, Matičné nám. č.1141, Čadca
Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina
SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava
Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava
Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava
Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: .....................................

ZVESENÉ DŇA:

.......................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

