
Obec Ždaňa 

Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa 
stavebný úrad 

 

  

 
 Podľa rozdeľovníka 
 

 

 
Váš list/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka  Dátum 
09.01.2019                          5/29/2019-ocu-Žd         Ing. Čuláková/2028956 10.01.2019  
 

 
VEC: Zmena lehoty na dokončenie stavby 
 

Obec Ždaňa, ako príslušný stavebný úrad, obdržala dňa 09.01.2019 žiadosť stavebníka Ing. Martina 
Čontošfalského, bytom Svornosti 18, 044 14 Čaňa, o predĺženie lehoty na dokončenie stavby rodinného 
domu: „Rodinný dom RD 306“ na pozemku KN-C parc. č. 299/12, katastrálne územie Ždaňa, na ktorú bolo 
obcou Ždaňa vydané stavebné povolenie č. 161/1656/OcÚ/2017-Žd zo dňa 26.06.2017 (právoplatné dňa 
28.07.2017).  

 
Obec Ždaňa, príslušná na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
súhlasí 

 
so zmenou lehoty na dokončenie stavby rodinného domu: „Rodinný dom RD 306“ na pozemku KN-C      
parc. č. 299/12, 299/19 (pozemok pod rozostavanou stavbou rodinného domu), katastrálne územie Ždaňa, 
stavebníkovi Ing. Martinovi Čontošfalskému a Ing. Gabriele Čontošfalskej, obaja bytom Svornosti 1011/18, 
044 14 Čaňa.  
 

Nová lehota na dokončenie stavby: do 09.01.2021. 
 
Ostatné podmienky uvedené vo vyššie citovanom rozhodnutí ostávajú naďalej v platnosti nezmenené. 

Tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť citovaného rozhodnutia. 
 

 

 

 

 

                

 

 
                              …................................... 
                       Ing. Ján Kokarda           

                          starosta obce 

   

 

 

 
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol tento úkon spoplatnený. 
 

 



 
Doručí sa: účastníci konania – verejná vyhláška 
1. Stavebník: Ing. Martin Čontošfalský, Svornosti 1011/18, 044 14 Čaňa  
2.                   Ing. Gabriela Čontošfalská, Svornosti 1011/18, 044 14 Čaňa 
3. Osoby, ktoré majú vlastnícke, alebo iné právo k pozemku: KN-E parc. č.  334/1, k.ú. Ždaňa, na LV č. 1098 po 

podielovom spoluvlastníkovi pod por. č. B13, B17, B20 (Ján Jaššo str., 044 11 Skároš 117,  nar. 01.01.1905);                       
KN-C parc. č. 299/11, 299/13, 299/1, k.ú. Ždaňa 

4. Projektant: Ing. Jozef Gába, Abovská 24, 044 13 Valaliky 
5. Stavebný dozor: Ing. Peter Lopuchovský, Bezručova 39, 040 18 Košice 
 

 

 

 

 
Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku, a oznamuje sa účastníkom 
konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke obce 
Ždaňa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
Úradná tabuľa 
Dátum vyvesenia:      
Dátum zvesenia: 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 
 
Internetová stránka  
Dátum vyvesenia:      
Dátum zvesenia: 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


