
Spis.č.OVaŽP/2015/3659/12764-TS1-20-MOL                                   V Púchove 03.12.2015

VEC :  Predĺženie platnosti stavebného povolenia
....................................................................................................................................................

                      R O Z H O D N U T I E

      Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a)
zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný  zákon)  v  znení  neskorších  predpisov,  vydalo  dňa  08.11.2013  pod  č.j.
OVaŽP/2013/3146/7624-TS1-20-MOL  (právoplatné  a vykonateľné  dňa  03.12.2013)
stavebníkovi  Mgr.Branislav  Rehák  a manželka  Lada Mgr.,  Moyzesova  1744,  Púchov,
stavebné povolenie pre stavbu  „Rodinný dom č.106 – prístavba, nadstavba, stavebné
úpravy„  umiestnená na pozemku parc.  č.  KN 375,  registra „C“,   v kat.  území  Vieska -
Bezdedov.

Na žiadosť stavebníka zo dňa 02.11.2015 stavebný úrad v zmysle § 69 ods. 1 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov

                                  p r e d l ž u j e

platnosť uvedeného stavebného povolenia o tri roky.

Ostatné  podmienky  vyššie  uvedeného  rozhodnutia  (č.j.  OVaŽP/2013/3146/7624-TS1-20-
MOL  zo  dňa  08.11.2013)  ostávajú  v platnosti  nezmenené.  Toto  rozhodnutie  je
neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia vydaného mestom Púchov dňa 08.11.2013
pod č.j. OVaŽP/2013/3146/7624-TS1-20-MOL (právoplatné a vykonateľné dňa 03.12.2013).
Stavebník je povinný obe rozhodnutia spolu uchovávať.

Námietky účastnikov konania :  neboli podané

O     d ô v     o     d n e n i     e :
Stavebník Mgr.Branislav Rehák a manželka Lada Mgr., Vieska – Bezdedov 106, 020 01
Púchov,  podali  dňa 02.11.2015 na  tunajší  stavebný  úrad  žiadosť  o  predĺženie  platnosti
stavebného povolenia na stavbu "Rodinný dom č.106 – prístavba, nadstavba a stavebné
úpravy„  na pozemku parc.č.  KN 375  registra „  C  „   v kat.  území   Vieska – Bezdedov.
Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Stavebné  povolenie  na  stavbu  vydalo  Mesto  Púchov  dňa  08.11.2013  pod
č.j.OVaŽP/2013/3146/7624-TS1-20-MOL ( právoplatné a vykonateľné dňa 03.12.2013)
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Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka oznámil začatie konania o predĺžení platnosti
stavebného  povolenia  oznámením  OVaŽP/2015/3659/11710-TS1-20-MOL  verejnou
vyhláškou  zo  dňa  04.11.2015.  Oznam  bol  vyvesený  na  úradnej  tabuli  dňa  05.11.2015
Nakoľko  stavebnému  úradu  žiadosť  poskytovala  dostatočný  podklad  pre  posúdenie,
odstúpilo  sa  od  miestneho  šetrenia  a zároveň  boli  účastnici  konania  a dotknuté  orgány
upozornení  na  skutočnosť,  že  svoje  pripomienky  a námietky  môžu  podať  najneskôr  do
30.11.2015,  inak  sa  na  ne  neprihliadne.  Ku  konaniu  neboli  predložené  námietky  alebo
pripomienky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady,  za
ktorých  bolo  stavebné  povolenie  vydané  zostali  nezmenené,  najmä  zostali  v platnosti
stanoviská dotknutých orgánov, žiadosti o predĺžení jeho platnosti vyhovel.

P o u č e n i e :
     Podľa § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu podať účastníci konania proti
tomuto rozhodnutiu odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na stavebný úrad Mesta
Púchov, Štefánikova č.821/21, 020 18 Púchov.
     Toto  rozhodnutie  je  možné  preskúmať  súdom  po  vyčerpaní  všetkých  opravných
prostriedkov.

   Mgr.Rastislav  HENEK
     p r i m á t o r mesta

Rozhodnutie  bude  vyvesené  po dobu 15 dní na  úradnej  tabuli  mesta  Púchov,  a  iným
spôsobom v mieste obvyklým,  najmä v miestnej  tlači,  rozhlase alebo na miestnej  úradnej
tabuli správneho orgánu v mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa :   08.12.2015                                     Zvesené dňa :  

Podpis a pečiatka orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie vyhlášky.

Rozhodnutie sa doručí :
1. Navrhovateľ : Mgr.Branislav Rehák, Vieska – Bezdedov 106, 020 01 Púchov

                                  Mgr.Lada Reháková, Vieska – Bezdedov 106, 020 01 Púchov
2. Projektant : PROJEKTA, Medová 407, 020 61 Lednické Rovne
3. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
4. Mesto Púchov, odd. dopravy a služieb

Vlastníci susedných pozemkov:
5. Ján Ištvánik, Vieska – Bezdedov 4, 020 01 Púchov
6. Emília Ištvániková, Vieska – Bezdedov 4, 020 01 Púchov
7. Oľga Mazáková, ul.Pribinova 1170/23, 020 01 Púchov
8. Miroslav Mazák, Okružná 1427/52, 020 01 Púchov

Dotknuté orgány a organizácie:
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. SSE-Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8,  010 47Žilina
11. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Okresný úrad ŽP, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
13. OR Hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
14. Stavebný úrad TU

Vlastníci  dotknutých nehnuteľností  sú  oboznámení  o  začatí  stavebného konania  verejnou vyhláškou,
z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (§61 ods.4 stav.zákona).
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