Obec Ivanka pri Dunaji
Stavebný úrad
Moyzesova 57 , 900 28 Ivanka pri Dunaji
Č. j. : Výst.2557-18-Kt

dňa 19. 7. 2018

Vec: Predĺženie platnosti územného rozhodnutia
Navrhovateľ:Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, Bratislava, 811 09

Rozhodnutie
Stavebník Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, Bratislava, 811 09 , požiadal dňa 17. 5.
2018 o predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. Výst. 3971-15-Kt zo dňa 1.6.2016 na stavbu
'ZAST Ivanka pri Dunaji', ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.7.2016.
Obec Ivanka pri Dunaji stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný
zákon), prerokoval žiadosť stavebníka/ov v správnom konaní a podľa § 40 ods. 3 stavebného
zákona
predlžuje
platnosť uvedeného územného rozhodnutia do 30.7.2020.
Odôvodnenie
Stavebník/ci Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, Bratislava, 811 09 požiadal/i o predĺženie
lehoty platnosti vo výroku uvedeného územného rozhodnutia, pretože v určenej lehote jeho platnosti
nemôže/u podať žiadosť o stavebné povolenie z dôvodov, že sa jedná o rozsiahlu stavbu, ktorá
vyžaduje väčší časový priestor a veľké množstvo úkonov. Stavebník/ci podal/i žiadosť dostatočne včas
pred uplynutím lehoty platnosti územného rozhodnutia, ktorá bola určená do 2 rokov od
právoplatnosti. Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola podaná žiadosť o stavebné povolenie
a po prerokovaní žiadosti s dotknutými orgánmi štátnej správy vyhovel žiadosti, pretože predpoklady,
za ktorých bolo stavebné povolenie vydané sa nezmenili.
Poučenie
Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Obec Ivanka pri Dunaji,
Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Odvolacím orgánom je OU Bratislava, odbor výstavby a
bytovej politiky .
V zmysle § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č.99/1963 Zb. v znení neskorších
predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

Ing.Ivan Schreiner
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce (mesta) po dobu 15 dní
v súlade s § 26 ods.2 zákona o správnom konaní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Vyvesené dňa: .........................

Zvesené dňa: ...........................

.........................................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

