Číslo sp. : ŽP 3363/2021

V Bardejove dňa
dň

29.11.2021

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ :
Adresa :

Slovenská správa ciest, Investičná
Investi
výstavba a správa ciest,
ciest
IČO
O 00003328
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad vydal navrhovateľovi
navrhovat
Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest , IČO
I O 00003328, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
rozhodnutie o umiestnení stavby „I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele“ pod číslom ŽP 2010/00379
zo dňaa 31.3.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.5.2010.
Na základe žiadostí navrhovateľa
ľa bola rozhodnutiami č. ŽP 2013/01777 zo dňa
ňa 20.3.2013, ŽP
2016/00397 zo dňa 15.2.2016 a ŽP 2018/06517 zo dňa
d 5.12.2018 predĺžená
ĺžená platnos
platnosť uvedeného
rozhodnutia o umiestnení stavby.
Mesto Bardejov,
dejov, ako príslušný stavebný úrad podľa
pod § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na žiadosť
žiados
navrhovateľa Slovenská správa ciest, Investičná
Investi
výstavba a správa ciest, IČO
ČO 00003328,
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice zo dňa 4.11.2021 podľaa § 40 ods. 3 stavebného zákona

predĺžuje
platnosť uvedeného rozhodnutia o umiestnení stavby o 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e.
Stavebný úrad vydal dňa 31.3.2010 pod č. ŽP 2010/00397 rozhodnutie o umiestnení stavby
(líniovej), ktoré nadobudlo právoplatnosť
právoplatn
dňa 17.5.2010.
Pred uplynutím lehoty navrhovateľ požiadal o predĺženie platnosti uvedeného rozhodnutia, nakoľko
nako
navrhovateľovi
ovi neboli pridelené finančné
finan
prostriedky na prípravu a realizáciu stavby zo Štátneho
rozpočtu SR.
Platnosť uvedeného rozhodnutia bola navrhovateľovi
navrhovate
predĺžená rozhodnutiami č. ŽP 2013/01777 zo
dňaa 20.3.2013, ŽP 2016/00397 zo ddňa 15.2.2016 a ŽP 2018/06517 zo dňa
ňa 5.12.2018 .
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Dňa 4.11.2021 navrhovateľ požiadal o predĺženie platnosti uvedeného rozhodnutia o umiestnení
stavby z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu stavby zo Štátneho
rozpočtu SR.
Stavebný úrad posúdil dôvody uvádzané navrhovateľom a pretože sa nezmenili predpoklady, za
ktorých bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, žiadosti navrhovateľa vyhovel a platnosť
rozhodnutia o umiestnení stavby predĺžil.

P o u č e n i e.
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov môžu účastníci konania odvolať na Mesto Bardejov v lehote 15
dní od jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje formou verejnej
vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Mesta Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Vyvesené : .............................

Zvesené : .........................................

Vybavuje: Hudačinová Mária
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