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Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla, tel.: 032/6591 311, fax: 032/6591 241
č. SU-7121/738/2017 MG
V Trenčianskej Teplej dňa 19.06.2017

ROZHODNUTIE
Obec Trenčianska Teplá ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ) v spojení s čl. I. § 2 písm.
a) bod 3 zákona č. 416//2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 a § 16
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ( cestný zákon ), na základe žiadosti
o predĺženie stavebného povolenia zo dňa 15.05.2017, ktorú podal žiadateľ
Obec Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
(ďalej len "stavebník") podľa § 69 stavebného zákona a §§ 32,46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
predlžuje
platnosť stavebného povolenia
vydaného pod č. SU – 3226/595/2015 MG zo dňa 09.06.2015, právoplatného dňa 13.07.2015,
obcou Trenčianska Teplá ako príslušným špeciálnym stavebným úradom pre miestne
a účelové komunikácie
na dva roky odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia
na zmenu dokončenej stavby
Most ponad potok Teplička, Trenčianska Teplá
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia mosta ponad potok Teplička
na pozemkoch registra C KN parcela č. 6485/1, 6563/1 E registra KN parcela č. 6558/2 v
katastrálnom území Trenčianska Teplá.
Zároveň sa ruší ods. nad popisom stavby vo výroku rozhodnutia:
„ Stavebné úpravy na ceste II. triedy II/516, ktoré budú realizované na pozemkoch reg. E
parcela č. 6546/2 a parcely č. registra C 6546/1 v k. ú. Trenčianska Teplá, boli povolené
Okresným úradom Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-TNOCDPK-2015/011641-002/MAT zo dňa 02.04.2015.“
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a nahrádza sa novým znením:
„ Stavebný objekt SO 02 Úprava úseku cesty II/516 bude riešený v rámci stavby „
Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice “, objekt SO 101 ( k. ú. Trenčianska
Teplá ), na ktorú bolo vydané Okresným úradom Trenčín, odborom cestnej dopravy
a pozemných komunikácií Oznámenie k ohláseniu stav. úprav na ceste II. triedy pre
investora Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, pod č.
OU-TN-OCDPK-2017/001660-002/SKR zo dňa 01.02.2017“
Mení sa bod 5 na str. 2 rozhodnutia nasledovne:
„ Stavba bude ukončená do dvoch rokov od začatia stavby.“
Podľa § 67 ods. 2 stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia č. SU – 3226/595/2015
MG zo dňa 09.06.2015, právoplatného dňa 13.07.2015. Ostatné časti rozhodnutia zostávajú
v platnosti nezmenené.

Odôvodnenie.
Stavebník podal dňa 15.05.2017 žiadosť o predĺženie stavebného povolenia na predmetnú
stavbu. Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad oznámil dňa 15.05.2017
začatie konania pod č. SU – 6416/738/2017 MG. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona bolo
oznámenie vyvesené na úradnej tabuli obce Trenčianska Teplá a na webovej stránke obce na
dobu 15 dní z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. V lehote do 7 dní odo dňa
doručenia oznámenia neboli podané žiadne pripomienky a námietky účastníkov konania
k predĺženiu stavebného povolenia.
Špeciálny stavebný úrad na základe vydaného Oznámenie k ohláseniu stav. úprav na ceste II.
triedy pre investora Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
Trenčín, pod č. OU-TN-OCDPK-2017/001660-002/SKR zo dňa 01.02.2017 upravil výrokovú
časť rozhodnutia.
Predĺženie platnosti stavebného povolenia je v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou obce Trenčianska Teplá z roku 1993, Zmeny a doplnky č. 1, schválené
Uznesením OZ č. 9/2004 zo dňa 13.12.2004, Zmeny a doplnky č. 2, schválené Uznesením
OZ č. 4/2010 zo dňa 27.05.2010 a Zmeny doplnky č. 4, schválené Uznesením OZ č. 4/2014
zo dňa 23.06.2014.
V priebehu stavebného konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia
o predĺžení stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

3. strana zo 4 Rozhodnutia č. SU - 7121/738/2017 MG zo dňa 19.06.2017

K predĺženiu platnosti stavebného povolenia sa vyjadrili:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový
stavebný úrad, Bratislava, č. 18586/2017/SŽDD/40936 zo dňa 31.05.2017 – bez pripomienok
Správny poplatok : v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je obec
oslobodená od platenia poplatku.
Deň doručenia rozhodnutia je v zmysle § 51 ods. 1 správneho poriadku deň oznámenia
rozhodnutia.
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia
na obec Trenčianska Teplá, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor
výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Doručí sa :
Účastníci konania:
1. Obec Trenčianska Teplá, vlastník pozemku, stavebník
2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Vlastníci susedných pozemkov ul. A. Hlinku, Revolučná – veľký počet účastníkov
konania, verejnou vyhláškou
5. PIA STAMAT s.r.o., Olbrachtova 20, 911 01 Trenčín
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Na vedomie:
6. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
8. SVP š.p., Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
9. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín
10. TVK, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
11. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
14. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín – OpaK, OH
15. ORPZ SR, ODI, Kvetná č. 7, 911 42 Trenčín
16. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
17. ŽSR. Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy
a dráh, dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Toto rozhodnutie je podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a bude
vyvesené na úradnej tabuli obce Trenčianska Teplá po dobu 15 dní odo dňa vyvesenia.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa :

podpis, pečiatka:

Zvesené dňa :
Pripomienky boli, neboli:
Podpis, pečiatka:

Vybavuje: Ing. Gajdošíková Miroslava, tel.č. 032/ 6592709

