
OBEC  KYSUCKÝ  LIESKOVEC 

Č. j.: Výst.638/2018/Ča                                              V Kysuckom Lieskovci  dňa 3.10.2018  
                                                                          

    
       

 

 

R O Z H O D N U T I E 

O ZASTAVENÍ KONANIA 

 

Ján Chupáč a Martina Chupáčová, Kysucký Lieskovec č. 326, podali dňa 20.6.2017 

návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Rodinný dom“ na pozemkoch             

parc. č.  CKN 2038/1, 2037 v k. ú. Kysucký Lieskovec. Uvedeným dňom bolo začaté spojené 

územné a stavebné konanie. 

 Obec Kysucký Lieskovec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v platnom znení, podľa   

§ 60 ods. 2 písm. e/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

/stavebný zákon / v platnom znení spojené územné a stavebné konanie 

                                          

                                           z a s t a v u j e. 

O D Ô V O D N E N I E 

Ján Chupáč a Martina Chupáčová, Kysucký Lieskovec č. 326, podali dňa 20.6.2017 

návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Rodinný dom“ na pozemkoch             

parc. č.  CKN 2038/1, 2037 v k. ú. Kysucký Lieskovec. Uvedeným dňom bolo začaté spojené 

územné a stavebné konanie. 

Dňa 2.10.2018 bol stavebníkom zobratý návrh na vydanie stavebného povolenia          

na predmetnú stavbu späť.    

Vychádzajúc z uvedeného Obec Kysucký Lieskovec, ako príslušný stavebný úrad       

v  súlade s ust. § 60 ods. 2 písm. e/  stavebného zákona spojené územné a stavebné konanie 

zastavil. 

  

  P O U Č E N I E 

         Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 

oznámenia tohto rozhodnutia na tunajší stavebný úrad. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom 

podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.  

 
                                                                        
 

 

 

                                                                        Mgr. Magdaléna  TRUBANOVÁ 

                                                                                                     starosta obce 
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Doručuje sa účastníkom konania:  
1.   Ján Chupáč, Kysucký Lieskovec č. 326   

2.   Martina Chupáčová, Kysucký Lieskovec č. 326 

3.   Ing. Peter Šulik, Spišské Bystré, Cintorínska 369  

4.   Dušan Fendailasa, Stará Ľubovňa, Za vodou 2 

5.   Ing. Róbert Ondrejáš, Kysucký Lieskovec 313 

6.   Martina Mičová, Kysucký Lieskovec 314 

7.   Ján Podpleský, Kysucký Lieskovec 316, v zastúpení Helenou Podpleskou,  

      Kysucký  Lieskovec 316 

 

                                                                      

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie o zastavení konania doručuje v súlade  

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

vyvesením rozhodnutia na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Kysuckom 

Lieskovci. 
 

Toto rozhodnutie 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje : Čavajda 


