Obec Lipovec , okres Martin
Obecný úrad Lipovec, Hrabiny č.290/11, 038 61 pošta Vrútky
Lipovec, dňa 19.11.2020
Č.sp.: LIP/2020/00331

ROZHODNUTIE
-

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

-

Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 006 47 209 zastúpené primátorom mesta
Vrútky Mgr.Branislavom Zacharidesom, podalo dňa 01.10.2020 na obec Lipovec žiadosť o predĺženie
platnosti územného rozhodnutia stavby „Revitalizácia pešej zóny, Ul. 1.Čsl. brigády, Vrútky – II.časť
“ na pozemkoch KNC 662/1, 662/52, 662/54, 580/7 k.ú.Vrútky, na ktorú vydala Obec Lipovec rozhodnutie
o umiestnení stavby pod č.sp.: 218/2013-Ry dňa 19.12.2013, právoplatné dňom 04.03.2014. Pre stavbu boli
vydané rozhodnutia o predľžení platnosti územného rozhodnutia pod č.sp.110/2016-Tk dňa 29.06.2016
a pod č.sp.445/2018-Tk dňa 07.01.2019.
Obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §-u 117 zákona č.50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov po prerokovaní žiadosti
stavebníka v súlade s § 40 ods.3 stavebného zákona

povoľuje
predľženie termínu platnosti územného rozhodnutia do 31.12.2022.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú časť rozhodnutia o umiestnení stavby „Revitalizácia pešej
zóny, Ul. 1.Čsl. brigády, Vrútky – II.časť “ na pozemkoch KNC 662/1, 662/52, 662/54, 580/7 k.ú.Vrútky,
vydaného pod č.sp.: 218/2013-Ry dňa 19.12.2013. Ostatné podmienky územného rozhodnutia ostávajú
nezmenené.

Odôvodnenie:
Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 006 47 209 zastúpené primátorom mesta
Vrútky Mgr.Branislavom Zacharidesom, podalo dňa 01.10.2020 na obec Lipovec žiadosť o predĺženie
platnosti územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, na ktorú vydala Obec Lipovec rozhodnutie
o umiestnení stavby pod č.sp.: 218/2013-Ry dňa 19.12.2013, právoplatné dňom 04.03.2014. Pre stavbu boli
vydané rozhodnutia o predľžení platnosti územného rozhodnutia pod č.sp.110/2016-Tk dňa 29.06.2016
a pod č.sp.445/2018-Tk dňa 07.01.2019.
Dôvodom pre predľženie termínu platnosti územného rozhodnutia je zapojenie sa mesta do výzvy
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Územný plán zóny, ktorý by riešil predmet územného
rozhodnutia nie je Mestom Vrútky vypracovaný. Ostatné podmienky územného rozhodnutia sa nemenia.
Stavebný úrad dňa 08.10.2020 v súlade s § 35 a § 36 stavebného zákona oznámil začatie konania
o predľžení platnosti územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a osobitne dotknutým
orgánom doručením do vlastných rúk. V zmysle § 36 ods.2 bolo upustené od ústneho pojednávania
a na prerokovanie žiadosti bola stanovená lehota. V konaní neboli podané žiadne námietky a pripomienky.
Stavebný úrad zvážil dôvod stavebníka a po prerokovaní podania žiadosti vyhovel a rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

-2V zmysle § 4 ods.1 zákona č.145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú
obce od platenia poplatkov oslobodené.

P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Lipovec.
Podané odvolanie má podľa § 55 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov odkladný účinok.
Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je možno podať návrh na
preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.

PhDr. Jozef Mada
starosta obce

Toto rozhodnutie bude vyvesené v súlade s ustanovením §26 ods.2 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli mesta Vrútky a na internetovej stránke mesta Vrútky.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.
Vyvesené dňa :
Zvesené dňa:
Doručiť:
1. Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, 038 61 Vrútky
2. Ostatní účastníci konania - verejnou vyhláškou vyvesením oznámenia na úradnej tabuli Mestského
úradu Vrútky a na internetovej stránke mesta Vrútky - cestou Mesta Vrútky
3. a/a
Doručiť po právoplatnosti:
4. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin
5. OÚ Martin, odbor starostlivosti o ŽP, Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
6. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
9. Martico, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin
10. SPP-D, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
11. Martinská teplárenská a.s., Robotnícka 17, 036 01 Martin
12. Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozem.komunikácií, Vajanského nám.1, 036 01
Martin
13. OR HaZZ Martin, V.Žingora 30, 036 01 Martin

