OBEC DRAŽKOVCE
Obecný úrad, Dražkovce č. 45, 038 02 Dražkovce
Č.j. 49/250/2021-Hu

V Martine dňa 7.6.2021

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky

Oznámenie
Vec: Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia s upustením od
ústneho rokovania a miestneho zisťovania
Navrhovateľ Obec Bystrička, Obecný úrad, 038 04 Bystrička č. 260, IČO 00316601, podal
dňa 28.1.2021 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného Obcou
Dražkovce č.j. 120/104/2018-Ďu dňa 20.11.2018 na stavbu:
„Chodník Bystrička“
na pozemku parc. registra CKN č. 887/1, (E-KN č. 151/1), 871/3 (E-KN č. 297) v k.ú.
Bystrička.
Projekt rieši výstavbu chodníka pre peších šírky 1,50m primerane k existujúcim šírkovým
pomerom a existujúcim oploteniam rodinných domov. Pochôdzna vrstva chodníka bude
z betónovej zámkovej dlažby. Od cesty bude oddelený odvodňovacími obrubníkmi, na
miestach vjazdov zníženými. Plocha chodníka s nepojazdnou – pochôdznou konštrukciou
bude 960m2, plocha chodníka s prejazdnou konštrukciou – miesta vjazdov, bude 530m2.
Uvedeným dňom podania začalo konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.
Nová navrhovaná lehota pre začatie výstavby je 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia.
Nová navrhovaná lehota pre dokončenie výstavby je 31.12.2024.
Obec Dražkovce ako príslušný určený stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“)
v znení neskorších predpisov a ust. §5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov (ďalej iba
“stavebný úrad“) v súlade s ust. § 18 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom
začatie správneho konania.
Stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania a na uplatnenie námietok a
pripomienok stanovuje lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia.
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do
uvedeného termínu. Námietky podané po tomto termíne nebudú braté do úvahy. V tej istej
lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle §61 ods. 6
stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak
niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho

žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak sa nechá niektorý
z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v obci
Sučany, pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, Martin (5. poschodie, č. dverí 506)
počas stránkových dní pondelok, streda. Termín nahliadnutia treba vopred dohodnúť na tel.
čísle 043-4204 390.

Eva Gáborová
starostka obce
Doručí sa verejnou vyhláškou v súlade s §69 ods. 1 stavebného zákona v zmysle § 26 správneho poriadku.
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) na úradnej tabuli a na webovej stránke obcí Dražkovce a Bystrička po
dobu 15 dní.
1. Obec Dražkovce úradná tabuľa:

Vyvesené dňa :

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

Zvesené dňa : ...................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

Obec Dražkovce web. stránka obce (CUET):

Zverejnené dňa :

.....................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

2. Obec Bystrička úradná tabuľa:

Vyvesené dňa :

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

Zvesené dňa : ...................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

Obec Bystrička web. stránka obce (CUET):

Zverejnené dňa :

.....................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie

5.
6.

Vlastníci pozemkov dotknutých stavbou , katastrálne územie Bystrička, formou verejnej vyhlášky
Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky

Na vedomie – navrhovateľ a projektant:
1. Obec Bystrička, Obecný úrad, 038 04 Bystrička č. 260
2. Ing. Iveta Kolenčíková, Na Bbystričku 16, 036 01 Martin
Na vedomie dotknutým orgánom:
1. Okresný úrad Martin, OSŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
2. Okresný úrad Martin, OCDPK, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. SPRÁVA CIEST ŽSK, Kollárova 94, 037 72 Martin
5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin
7. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
a/a:
9. Obec Dražkovce – starosta obce
10. stavebný úrad

Vybavuje:
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám .S. H. Vajanského 1,
036 01 Martin, Ing. V. Hüber, č.tel.043-4204 390

