OBEC KALINOVO
Obecný úrad
SNP 14
985 01 Kalinovo
______________________________________________________________________________
Sp. zn. OcÚ/219/2019/802-002

Kalinovo, 19.09.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Kalinovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zák.č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a noviel vydáva toto

R O Z H O D N U T I E:
Žiadatelia: RMC GROUP, s.r.o., Nám. SNP 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
Uhrin nar.
a
Uhrinová r.
nar.
Poltár,
Melicher nar.
a
, nar.
obaja bytom Kalinovo,

,
obaja bytom
Melicherová r.

podali dňa 12.09.2019 žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby “IBV
ŠTEFÁNIKOVA ULICA – OBEC KALINOVO“, na pozemkoch KN-C parc.č. 842/1 (KN-E parc.č.
842/2), KN-C 842/14, KNC-842/15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, KN-C 842/18, KN-C 842/19, KN-C
843/1, KN-C 1116/22, KN-C 1117/2, KN-C 1126/1 (KN-E 1126/3) v katastrálnom území Kalinovo.
Územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu bolo vydané obcou Kalinovo dňa 19.10.2017 pod č.
OcU/285/2017/143-Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.12.2017.

Účastníci konania:
- navrhovateľ RMC GROUP, s.r.o., Nám. SNP 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
,
Uhrin
a
Uhrinová, obaja bytom Poltár,
Melicher a
Melicherová, obaja
bytom Kalinovo,
+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka
územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods. l a 2 stavebného zákona.
Obec Kalinovo, ako príslušný stavebný úrad podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona p r e d l ž u j e
p l at n osť
územného rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného obcou Kalinovo dňa
19.10.2017 pod č. OcU/285/2017/143-Ku pre stavbu “IBV ŠTEFÁNIKOVA ULICA – OBEC
KALINOVO“, na pozemkoch KN-C parc.č. 842/1 (KN-E parc.č. 842/2), KN-C 842/14, KNC-842/15,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, KN-C 842/18, KN-C 842/19, KN-C 843/1, KN-C 1116/22, KN-C
1117/2, KN-C 1126/1 (KN-E 1126/3) v katastrálnom území Kalinovo pre navrhovateľov RMC GROUP,
s.r.o., Nám. SNP 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
,
Uhrin nar.
a
Uhrinová r.
nar.
, obaja bytom Poltár,
,
Melicher nar.
a
Melicherová r.
, nar.
, obaja bytom Kalinovo,
v termíne do 19.10.2022.
Ostatné podmienky a časti územného rozhodnutia o umiestnení rozhodnutia ostávajú v platnosti.
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Odôvodnenie:
RMC GROUP, s.r.o., Nám. SNP 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
,
Uhrin nar.
a
Uhrinová r.
nar.
, obaja bytom Poltár,
,
Melicher nar.
a
Melicherová r.
, nar.
obaja bytom Kalinovo,
podali dňa 12.09.2019 žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby
“IBV ŠTEFÁNIKOVA ULICA – OBEC KALINOVO“, na pozemkoch KN-C parc.č. 842/1 (KN-E parc.č.
842/2), KN-C 842/14, KNC-842/15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, KN-C 842/18, KN-C 842/19, KN-C
843/1, KN-C 1116/22, KN-C 1117/2, KN-C 1126/1 (KN-E 1126/3) v katastrálnom území Kalinovo.
Územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu bolo vydané obcou Kalinovo dňa 19.10.2017 pod č.
OcU/285/2017/143-Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.12.2017. O predĺženie platnosti územného
rozhodnutia žiadatelia požiadali pred ukončením platnosti územného rozhodnutia z dôvodu náročnosti
vybavenia podkladov pre vydanie stavebného povolenia a časového zaneprázdnenia.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 40 stavebného zákona, berúc do úvahy dôvody žiadateľa
o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Záväzné podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení sa nemenia.
Správny poplatok vo výške 20,00€ bol uhradený na účet podľa pol.č. 59 písm. b) zák.č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

starosta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a noviel. Doručenie tohto rozhodnutia sa
uskutoční vyvesením tohto rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kalinovo a 15-ty deň tejto
lehoty jedňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák č. 71/1967
Zb.z. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne zverejnené na elektronickej tabuli obce Kalinovo,
ktorá je dostupná na webovej stránke obce Kalinovo – www.kalinovo.sk
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