OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

KÓPIA

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OCDPK-2022/005941-004

16. 02. 2022

Rozhodnutie
o predĺžení platnosti stavebného povolenia
verejnou vyhláškou
Popis konania / Účastníci konania
Predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu "PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a PD
rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba"
1. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín
3. Obec Horná Poruba, 018 35 Horná Poruba
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
5. DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
6. ostatní a neznámi účastníci konania verejnou vyhláškou (úradná tabuľa obce Horná Poruba a úradná tabuľa a
webová stránka špeciálneho stavebného úradu)
Výrok
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 (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa
ustanovení § 3a ods. 3 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“), na základe
žiadosti stavebníka: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín (IČO:37915568),
v zmysle § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., ako i v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) takto rozhodol :
Špeciálny stavebný úrad predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu: „PD Rekonštrukcia oporného múru
pri ceste č. III/1929 a PD rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba“, stavebné objekty: „SO
01 Rekonštrukcia úseku cesty III/1929“ a „SO 02 Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929“ vydaného
špeciálnym stavebným úradom pod č. OU-TN-OCDPK-2019/019753-008 zo dňa 18.11.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 08.01.2020, nasledovne:
Platnosť stavebného povolenia č. OU-TN-OCDPK-2019/019753-008 zo dňa 18.11.2019, právoplatného dňa
08.01.2020 sa predlžuje o 2 roky t.j. do 08.01.2024.
Ostatné body pôvodného stavebného povolenia č. OU-TN-OCDPK-2019/019753-008 zo dňa 18.11.2019 sa nemenia
a zostávajú v platnosti.

Číslo spisu
OU-TN-OCDPK-2022/005941

Por.č.záznamu
004

Číslo záznamu
0015773/2022

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

KÓPIA
Vyjadrenie, pripomienky a námietky účastníkov konania vznesené v konaní:
Neboli vznesené.
Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania vznesených v konaní:
Nebolo potrebné
Odôvodnenie
Špeciálnemu stavebnému úradu bola dňa 22.12.2021 doručená žiadosť stavebníka - Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín (IČO: 37915568) (ďalej len „stavebník“) č. SC/2021/2106-1
zo dňa 17.12.2021 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“ (ďalej len „stavba“).
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.
Podľa ustanovenia § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo
do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil
na začatie stavby dlhšiu lehotu.
Podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť
stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.
Podľa ustanovenia § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených
záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi,
prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o
prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na
konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.
Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. OU-TN-OCDPK-2022/005941-002 zo dňa 12.01.2022
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene stavby ešte pred jej dokončením.
Zmena stavby ešte pred jej dokončením spočívala 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., z dôvodu, že „doposiaľ neprebehlo verejné
obstarávanie pre výber zhotoviteľa, a teda ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy medzi stavebníkom a zhotoviteľom“.
Nakoľko špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný
podklad pre posúdenie zmeny stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania
a ústneho konania a v oznámení určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej sa účastníci
konania a dotknuté organizácie môžu vyjadriť k navrhovanej zmeny stavby.
Počas lehoty určenej v oznámení nebolo tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu doručené žiadne zamietavé
stanovisko ani námietky účastníkov konania.
Špeciálny stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť stavebníka o predĺženie platnosti stavebného povolenia č.
OU-TN-OCDPK-2019/019753-008 zo dňa 18.11.2019, právoplatného dňa 08.01.2020 a rozhodol o predĺžení jeho
platnosti o 2 roky tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, podaním na Okresný úrad Trenčín,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. možno toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať
súdom.
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Príloha
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky
Mgr. Lea Kolářová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Obec Horná Poruba, Horná Poruba , 018 35 Horná Poruba, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina, Slovenská republika

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
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Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky
pre rozhodnutie č. OU-TN-OCDPK-2022/005941-004 zo dňa 16. 02. 2022

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým
počtom účastníkov konania.
Žiadame obec Horná Poruba rozhodnutie 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

Vyvesené dňa :
Zvesené dňa :
Potvrdené dňa :
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0015773/2022

Vec: Predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu "PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a PD
rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba"
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

17.02.2022
08:46

Kolářová Lea, Mgr.

vedúci

OU-TNOCDPK

vedúci odboru

Nie
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