
OBEC STRETAVA, stavebný úrad
Stretava 1 07213 Palín okres Michalovce

é.i.llstzo,1s Stretava 22.05.2019

Vec : Zmena lehoty na dokončenie stavby

Dňa 20,05,2019 podal stavebník Štefan Ňariaš, Stretava 2O1, O72 13 palín žiadost,
o PredÍŽenie lehoty na dokončenie stavby : Rodinný dom novostavba, Stretava , parc.
Č. 606/4 v k.ú. Stretava, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Stretava,
stavebný Úrad, Stretava 12,072 13 Palín pod č. 3497t2o1o zo dňa 22,12.2010,
právoplatnosť nadobudlo 1 8.01.201 1.

Obec Stretava, v zastúpení Roman Hudy, starosta obce, ako príslušný správny orgán
Podl'a § 13 ods.S a § 27 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb, o obecnom zriadení, vznéní
zmien a doplnení a príslušný stavebný úrad podta § 117 zákona č.50/1976 zb. o
Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení,
Posúdila a preskúmala predloženú žiadost' stavebníka a po zvážení uvedených dóvodov
nedodrŽania stanoveného termínu dokončenia stavby z finančných dóvodov Vám
oznamuje, Že lehotu na dokončenie stavby predÍženú tistom č, 118ol2o14 zo dňa
12.11.1914 (do 31 ,12.2016) :

P R E D LŽ U J E na lehotu dokončenia stavby do 12t2O20

ČÍm sa mení podmienka na 5. strane rozhodnutia č. 3497l2O1O v odseku Úaale
o stavbe čast' Ukončenie stavby.
Ostatné ustanovenia právoplatného stavebného povolenia ostávajú v platnosti.

Táto zmena lehoty dokončenia stavby je neoddelitetnou súčasťou stavebného povolenia
vydaného Obcou Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, O7213 Palín pod č. 3497l2O1O zo
dňa 22.12,2010, právoplatnosť nadobudlo 18.01,2011,

Správny poplatok, vyrubený podta po1.60a) ods. i) Sadzobníka správnych poplatkov
tvoriaceho prílohu zákona é.14511995 Z,z. o správnych poplatkoch v zneni zmien a
doplnení, vo výške 10 €, bol zaplatený v hotovosti do pokladnice Obce Stretava.
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Toto rozhodnutie je podta § 26 zákona é,7111967 Zb. zákon o správnom konaní (sPrávnY

poriadok) verejnóu'vyhláŠkou. Rozhodnutie sa týmto spósobom doruČuje a oznamuje
us"tly.'známým úěástníkom konania a neznámym účastníkom konania - vlastníkom

susedného poŽemku parc.. KN E č. 318/9 , dedičom po nebohei Mlrií Revesovej (rod.

Bakajsová ňar,27.01'.1911) evidovanej na liste vlastníctva LV Č. 154 k.Ú. Stretava a

bude v súlade s § 26 ods.2 zákona č, 7it1967 Zb. o správnom konaní (správnY Poriadok)
vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Stretava a na internetovej stránke.obce

rnrrarw.stretava.sk v sekcií uradná tabula. posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručuje sa:
účastnicí konania a vtastníci susedných pozemkov - doručuje sa verejnou vYhláŠkou

Na vedomie:
Štefan Ňariaš, Stretava 201,07213 Palín
lng, arch. Eva Kutášová, Slavkovce64,072 í7 Slavkovce
Aňdrej Laškody, Pozdišovce 362,072 0,1 Pozdišovce
Miroslav Bakajsa, Palín 108, O7213 Palln
Marta Dračulová, Leningradská 3504112107,t 01 Michalovce

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., , Hviezdoslavova 50, 071 01Michalovce

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31

Distribrlcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44lb,82511
Úichlovst<Y, spol. s r.o,, ÚCg-uOžbové centrum Košic, 1, 040 01 Košice
Slovak Teiekom, a.s., Bajkalská28,817 62 Bratislava
Obec Stretava, stavebný úrad, Stretava 12,07213 Palín

Vybavuje: lng. Ján Repka, mob: 0904 415 809, repKa.jan@pavlov9e,sk


