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R O Z H O D N U T I E  

O  P R E D Ĺ Ž E N Í   L E H OT Y 

 
Dňa 10.08.2017 bola Obci Zborov nad Bystricou ako príslušnému stavebnému úradu,                  

podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) doručená žiadosť stavebníka ,,Milan Kocifaj, 

bytom Zborov nad Bystricou 278, 023 03 Zborov nad Bystricou“ o predĺženie lehoty                             

na predloženie dokladov vo veci stavby ,,Garáž“ na pozemkoch parc. č.  CKN 2294 a 2295 

v k. ú. Zborov nad Bystricou. Vzhľadom k tomu, že dňa 1.7.2017 nadobudla účinnosť novela 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny 

poriadok), ktorá priniesla zmenu právneho režimu doručovania písomností do vlastných rúk 

občanom správnymi orgánmi, a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia                     

pre občanov, Obec Zborov nad Bystricou na predloženie dokladov, ktoré majú vplyv                              

na predmetné správne konanie, 

 

predlžuje lehotu  

na dobu 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia  

 

stavebníkovi ,,Milan Kocifaj, bytom Zborov nad Bystricou 278, 023 03 Zborov nad Bystricou“ 

v konaní o povolení stavby  „Garáž“ na pozemkoch parc. č.  CKN 2294 a 2295 v k. ú. Zborov 

nad Bystricou. 

 

Ide o nasledovné doklady: 

1. doplnenie účelu stavby  (pre aký druh motorových vozidiel bude garáž slúžiť) 

2. zosúladenie údaja o tom, či sa stavba bude uskutočňovať zhotoviteľom alebo svojpomocne, 

nakoľko v predloženej žiadosti o vydanie stavebného povolenia je uvedený údaj, že stavba 

bude uskutočňovaná zhotoviteľom a v predloženej projektovej dokumentácii je uvedený 

údaj, že stavba bude uskutočňovaná svojpomocne 



3. doplnenie vyhlásenia stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude uskutočňovať 

odborné vedenie uskutočňovania stavby, a to v prípade, ak stavba bude uskutočňovaná 

svojpomocne 

4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy a obce, a to: 

• vyjadrenie od spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina k umiestneniu stavby, nakoľko sa v uvedenej oblasti nachádzajú nadzemné 

vedenia elektrických sietí 

• vyjadrenie od spoločnosti SPP – Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava a Slovak Telekom, a. s. RTC Žilina, Poštová 1, či dotknutým územím 

neprechádzajú ich siete 

• vyjadrenie Obce Zborov nad Bystricou ako vecne a mieste príslušného správu 

miestnej komunikácie 

• vyjadrenie SVP, š.p. Správa povodia Váhu I., Nimnica 1/97, 020 71 Nimnica, 

nakoľko sa v danej oblasti nachádza vodný tok  

 

 

O D Ô V O D N E N I E 

Obec  Zborov  nad Bystricou ako príslušný stavebný úrad,  podľa § 117 ods. 1 stavebného 

zákona, obdŕžala dňa 10.08.2017 žiadosť stavebníka ,,Milan Kocifaj, bytom Zborov nad 

Bystricou 278, 023 03 Zborov nad Bystricou“  o predĺženie lehoty na predloženie dokladov 

pre stavbu „Garáž“  na pozemkoch parc. č.  CKN 2294 a 2295 v k. ú. Zborov nad Bystricou. 

Obec Zborov nad Bystricou tejto žiadosti v dôsledku novely správneho poriadku účinnej                          

odo dňa 1.7.2017, ktorá priniesla zmenu právneho režimu doručovania písomností do vlastných 

rúk občanom správnymi orgánmi, a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia pre 

občanov, vyhovuje. Podľa schválenej novely zákona sa za deň doručenia uloženej písomnosti 

na pošte bude považovať deň reálneho prevzatia písomnosti. Od tohto dňa - reálneho prevzatia, 

budú plynúť následné lehoty. Len v prípade, ak si adresát zásielku počas jej uloženia na pošte 

nevyzdvihne, nastane tzv. fikcia doručenia, keď sa bude 18. deň lehoty považovať za deň 

doručenia písomnosti, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Obec Zborov nad 

Bystricou preto predlžuje v konaní o povolení stavby „Garáž“ na pozemkoch parc. č.  CKN 

2294 a 2295 v k. ú. Zborov nad Bystricou stavebníkovi ,,Milan Kocifaj, bytom Zborov nad 

Bystricou 278, 023 03 Zborov nad Bystricou“ lehotu na predloženie dokladov, ktoré majú 

vplyv na predmetné správne konania na dobu 30 dní odo dna doručenia tohto rozhodnutia.  

 

Podľa  § 29 ods. 5 správneho poriadku, počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona 

neplynú.  

 

P O U Č E N I E 

Proti   rozhodnutiu   o   prerušení   konania   sa   podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať a nie je preskúmateľné súdom. Ak požadované doklady v určenej lehote nebudú 

doplnené, konanie bude podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené. 

 

 

 



Doručuje sa účastníkom konania: 

1. Milan Kocifaj, Zborov nad Bystricou 278, 023 03 Zborov nad Bystricou 

2. Peter Masaryk, Drahošanka 694, 022 01 Čadca 

3. Emília Škerenčáková, č. 1434, 023 02 Krásno nad Kysucou 

4. Dominik Majtan, Zborov nad Bystricou 488, 023 03 Zborov nad Bystricou  

5. František Lastovica, Okružná 154, 022 01 Čadca 

6. Irena Kocifajová, Zborov nad Bystricou 292, 023 03 Zborov nad Bystricou 

7. Ján Kocifaj, Zborov nad Bystricou 292, 023 03 Zborov nad Bystricou 

8. Ing. Anton Jaroš, M.R.Štefánika 2556/28, 022 01 Čadca 

9. ESWT, s.r.o., Ľubomír Gavlák,  A. Hlinku 3, 022 01 Čadca 

 

 

 

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje                                                                                         

v súlade s ustanovením § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou,                      

vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Zborove nad Bystricou. 

 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým,                                       

posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................            ZVESENÉ DŇA: .................................. ........ 

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PaedDr. Juraj  H L A V A T Ý   
                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: JUDr. Valková 


