Obec Makov
Makov č.60, 023 56 Makov
č.j Výst-S390/R1735/TS1/2020-Št

V Makove, dňa 07.09. 2020

Vybavuje : Mgr. Štrbová

Rozhodnutie
Obec Makov, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust. § 117 zák.č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a doplnkov,
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 Z. b. o obecnom zriadení rozhodol podľa §67 ods. 2,
§69 a §140 stavebného zákona a podľa §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších doplnkov vo veci žiadosti o predĺženie platnosti stavebného
povolenia takto:

predlžuje platnosť stavebného povolenia
Výst-S345/R1721/TS1/2018-Št zo dňa 15.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
27.09.2018 na dobu do 27.09.2022
stavebník

Slovak Telekom a.s
IČO : 44 500 734
v zastúpení TELECOMPROJEKT spol. S.r.o
IČO : 35 734 191
v zastúpení ShemMa projeckt s.r.o
IČO : 44 871 902

Bajkalská č.28, Bratislava,
Pajštúnska č.1, Bratislava,
Romanova č.1680/21, Bratislava

adresa

na stavbu

ZS a RR bod Makov – Čierne –CA_CIE

v katastrálnom území

Makov

na pozemku parc. č.

CKN č.5575/3, elektrická prípojka na parcele CKN č. 5568/1,
5571, 5574/2, 5572

ku ktorému má navrhovateľ iné právo v zmysle dohody o jednorazovej náhrade za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti zo dňa 09.05.2018

Podmienky:
1. Stavebné povolenie je v zmysle §70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania.
2. Všetky ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolení ostávajú nezmenné

Odôvodnenie
Stavebník: 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 zmysle dohody
o plnomocenstve zo dňa 22.06.2020) v zastúpení ShemMa projeckt s.r.o, Romanova č.1680/21,
Bratislava, IČO : 44 871 902 ( v zmysle dohody o plnomocenstve zo dňa 07.01.2020) podal
stavebnému úradu dňa 05.08.2020 žiadosť o predĺženie stavebného povolenia pod č. VýstS345/R1721/TS1/2018-Št zo dňa 15.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2018 na
stavbu : „ ZS a RR bod Makov – Čierne –CA_CIE „ na pozemku CKN č.5575/3, elektrická prípojka
na parcele CKN č. 5568/1, 5571, 5574/2, 5572 v k.ú. Makov. Ako dôvod uviedol, že uvedená
stavba nebola zaradená do investičného plánu.
Projektovú dokumentáciu vypracoval : Ing. Rousek Juraj, autorizovaný stavebný inžinier,
1585*A*Z*2-3 inžinierske stavby, ShemMa projeckt s.r.o, Romanova č.21, Bratislava.
Podľa § 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 inak na začatie stavby dlhšiu lehotu.
Stavebný úrad dňa 10.08.2020 pod č. Výst-S390/R1611/TS1/2020-Št oznámil v zmysle §61
ods.4 a §69 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom
konania verejnou vyhláškou a určil lehotu na vyjadrenie. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej
tabuli ako na webovej stránke mesta od 10.08.2020 do 24.08.2020. K takémuto kroku pristúpil
z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. Účastníkov konania upozornil, že svoje námietky
a pripomienky môžu uplatniť písomne resp. ústne najneskôr do 03.09.2020 v opačnom prípade
nebudú vzaté do úvahy.
V konaní neboli vznesené so strany účastníkov konania žiadne námietky preto nebolo nutné
o nich rozhodovať.
V konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle ust.§61, §62, ,§64
stavebného zákona, pričom zistil, že predĺžením platnosti stavebného povolenia, v realizácii
predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva a právom
chránené záujmy dotknutých účastníkov konania.
Stavebný úrad v konaní primerane postupoval podľa ust.3 ods.1, 2,4, a 5 správneho
poriadku, pričom podľa §3 ods.1 dbal na súlad so zákonmi a inými právnymi predpismi, podľa §3
ods.2 mali účastníci konania možnosť sa v konaní vyjadriť, podľa §3 ods.3 správny orgán dbal na
to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných prieťahov a použil najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú
k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo hospodárne bez
zbytočného zaťažovania účastníkov konania a podľa §3 ods.4 rozhodoval podľa spoľahlivo
zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s §46 a §47 správneho poriadku.
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Stavebný úrad vyhovel žiadosti a platnosť stavebného povolenia predĺžil tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §69 ods.2) stavebného zákona v znení
neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 pds.2 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň
vyvesenia a zverejnenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Martin P a v l í k
starosta obce

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
noviel bude uhradený v zmysle položky 60a písm. a) bod. 1 do pokladne Obce Makov v hodnote
100,00 eur do 5 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia..
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 rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

3

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 distribučná a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina

Toto rozhodnutie 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
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