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Vec
Stavba: „PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a PD rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci
Horná Poruba“
- oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania –
verejnou vyhláškou
Na základe žiadosti stavebníka - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
(IČO: 37915568) č. SC/2021/2106-1 zo dňa 17.12.2021, doručenej dňa 22.12.2021, o predĺženie platnosti
stavebného povolenia č. OU-TN-OCDPK-2019/019753-008 zo dňa 18.11.2019, právoplatného dňa 08.01.2020, na
stavbu:
„PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a PD rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná
Poruba“
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavený zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 50/1976 Zb.“), v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb.
oznamuje
v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny
poriadok) známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene stavby „PD Rekonštrukcia
oporného múru pri ceste č. III/1929 a PD rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba“ (ďalej len
„stavba“) ešte pred jej dokončením.
Zmena stavby ešte pred jej dokončením spočíva v predĺžení platnosti stavebného povolenia č. OU-TNOCDPK-2019/019753-008 zo dňa 18.11.2019 o 2 roky na základe záväzných podmienok vyplývajúcich z vydaného
stavebného povolenia a podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., pretože doposiaľ neprebehlo verejné obstarávanie
pre výber zhotoviteľa a teda ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy medzi stavebníkom a zhotoviteľom.
Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. OU-TN-OCDPK-2019/019753-008 zo dňa 18.11.2019, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2020.
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KÓPIA
Vzhľadom na to, že sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie zmeny stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, inak sa na nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61
ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. predĺži na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa v zmysle § 61 ods.
6 zákona 50/1976 Zb. za to, že so zmenou stavby ešte pred jej dokončením z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.

Príloha
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky

Na vedomie
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834,
Piešťany
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, 833 15 Bratislava 37
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1

Mgr. Lenka Kolářová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TN-OCDPK-2022/005941-002
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Obec Horná Poruba, Horná Poruba, 018 35 Horná Poruba
Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 1
DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 8
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KÓPIA
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky
pre oznámenie č. OU-TN-OCDPK-2022/005941-002 zo dňa 12. 01. 2022

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.
Žiadame obec Horná Poruba oznámenie vyvesiť na dobu 15 dní odo dňa doručenia spôsobom
v mieste obvyklom a po potvrdení zaslať na špeciálny stavebný úrad.

Vyvesené dňa :
Zvesené dňa :
Potvrdené dňa :

Úradná tabuľa a webová stránka špeciálneho stavebného úradu
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0002895/2022

Vec: Stavba: „PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a PD rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná
Poruba“ - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania –
verejnou...
Parafa
Dátum/čas Meno
Pozícia
Org.útvar Funkcia
V zast. Zastúpil
Poznámka
Schválené

13.01.2022
08:33
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