Obec Kostolná-Záriečie
Stavebný úrad Kostolná-Záriečie, 913 04 Kostolná-Záriečie 148
č.j. OcÚK-Z/170/2021-003

dňa 13.12.2021

Rozhodnutie
o obnove konania
Obec Kostolná-Záriečie ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný
zákon) podľa § 63 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov

nariaďuje
obnovu územného konania na stavbu: „Cesta III/1225, chodník v km 8.725 – 10.135,
Chocholná-Velčice“, č.j. OcÚK-Z/170/2021. Na uvedenú stavbu Obec Kostolná-Záriečie
vydala dňa 30.06.2021 územné rozhodnutie pod č.j. OcÚK-Z/170/2021-002 zo dňa
21.01.2020.

Odôvodnenie
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „odvolací orgán“), ako
správny orgán príslušný podľa článku I § 4 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o
štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a ako príslušný odvolací orgán podľa ust. § 118 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“) a v
spojení s § 9 ods. 1 a ods. 14 a 15 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preskúmal v súlade s ustanovením §59 ods.
1 zákona č- 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) odvolania, ktoré podali účastníci konania:
- Patrik Baríny, Východná 7160/9B, 011 08 Trenčín,
- Branislav Dodek, Chocholná-Velčice 460, 913 04 Chocholná-Velčice
- Lenka Sýkorová, Chocholná-Velčice 479, 913 04 Chocholná-Velčice
- Pavol Dodek, Chocholná-Velčice 460, 913 04 Chocholná-Velčice
napadnuté rozhodnutie zo dňa 30.06.2021 č. sp. OcÚK-Z/170/2021-002,vydané správnym
orgánom , obcou Kostolná-Záriečie.
Na základe tohto preskúmania a výsledkov konania o odvolaní podľa §59 ods. 3 správneho
poriadku odvolací orgán prvostupňové rozhodnutie č. sp. OcÚK-Z/170/2021-002 vydané dňa
30.06.2021 obcou Kostolná-Záriečie

ruší
a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. Okresný úrad
Trenčín, Odbor výstavby a bytovej polity, vydal toto rozhodnutie dňa 06.10.2021 pod číslom
spisu OU-TN-OVBP2-2021/027257-002, ktoré je právoplatné 25.10.2021.
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, listom zo dňa 21.01.2021, pod č.sp.
OU-TN-OVBP2-2021/006917-002, určil podľa ust. § 119 ods. 1, v spojení s § 117 ods. 1
stavebného zákona a v zmysle Záznamu č. 1/2008 zo dňa 23.06.2008 z pracovnej porady MV
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a RR SR bod 6 ods. 3, aj na ohlásenia stavebnému úradu podľa § 57 stavebného zákona
stavebný úrad Obec Kostolná-Záriečie na vykonanie konaní a vydanie rozhodnutí:
- územné rozhodnutia a zmeny územných rozhodnutí o umiestnení stavby
alebo
o využívaní územia;
- stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, prípadne ďalšie rozhodnutia stavebného
úradu potrebné pre uskutočnenie stavby (opatrenia), rozhodnutia o zmene v užívaní
stavby, rozhodnutia podľa oddielu 8 „Údržba stavieb a ich odstraňovanie“ stavebného
zákona, rozhodnutia podľa oddielu 9 „Štátny stavebný dohľad“ stavebného zákona,
rozhodnutia stavebného úradu o priestupku alebo o pokute, podľa tretej časti stavebného
zákona, rozhodnutia stavebného úradu podľa ôsmej časti „Spoločné ustanovenia“
stavebného zákona, ktoré nie sú v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu podľa § 120
stavebného zákona, pre všetky stavby a opatrenia, v ktorých je obec Chocholná-Velčice
jednotlivo alebo spoločne navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo
žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, ktoré budú predmetom konaní,
na obdobie roka 2021.
Z uvedených dôvodov obec rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie o obnove konania sa v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení
neskorších predpisov doručuje formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Chocholná-Velčice a Kostolná-Záriečie. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.
Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie a to
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na obec KostolnáZáriečie, 913 04 Kostolná-Záriečie 148.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
Právoplatné rozhodnutie o povolení alebo nariadení obnovy má podľa § 63 ods. 5 správneho
poriadku odkladný účinok, pokiaľ sa napadnuté rozhodnutie ešte nevykonalo.

Ing. Peter Pilko
starosta obce
Kostolná-Záriečie
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VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY:

BOLI – NEBOLI

Obec Kostolná-Záriečie
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY:

BOLI – NEBOLI

Obec Chocholná-Velčice
Doručí sa:
1. Obec Chocholná-Velčice
2. Obec Kostolná-Záriečie
3. Ing. Igor Ševčík, ARGUS-DS s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
4. Krajský pamiatkový úrad Trenčín K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
5. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
7. Okresné riaditeľstvo PZ SR- ODI Kvetná 7, 911 42 Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín, odbor CDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad Trenčín, OS o ŽP, odd. odpad.hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín
10. Okresný úrad Trenčín, OS o ŽP, odd. št.ochr.prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín
11. Okresný úrad Trenčín, OS o ŽP, odd. vodnej správy, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 811 04 Bratislava
14. SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
16. SVP, š.p., Povodie Váhu, Nábr. I. Krasku 3/734, 921 80 Piešťany
17. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
18. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
20. Verejná vyhláška – líniová stavba v k. ú. Chocholná-Velčice – veľký počet účastníkov
konania + neznámi účastníci konania, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom
a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté.
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