OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trenčín

OU-TN-OCDPK-2022/004224-011

24. 08. 2022

Rozhodnutie
POVOLENIE NA PREDČASNÉ UŽÍVANIE STAVBY - ZMENA
verejnou vyhláškou
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 § 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 § 83 zákona č. 50/1976 Zb. rozhodol takto:
Stavebníkovi: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín (IČO:
37915568) (ďalej len „stavebník“)
povoľuje
zmenu termínu ukončenia predčasného užívania stavby:
„PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná - Velčice M2999 na ceste III/1225“ (ďalej
len „stavba“)
stavebné objekty :
„101 Cesta III/1225“
„102 Cesta I/9“
„201 Most M2999“
umiestnené na pozemkoch :
parc. č.: KN-C 615/1, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5,
v katastrálnom území: Kostolná – Záriečie,
ktorá bola povolená stavebným povolením č. OU-TN-OCDPK-2020/027242-008 zo dňa 18.11.2020,
právoplatným dňa 21.12.2020,
tak, že zmena pozostáva v predĺžení termínu ukončenia predčasného užívania stavby v zmysle bodu č.1
záväzných podmienok povolenia na predčasné užívanie stavby č. OU-TN-OCDPK-2022/004224-006 zo
dňa 25.01.2022 nasledovne:
Bod č. 1 znie:

1. Predčasné užívanie predmetnej stavby začína dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Platnosť tohto povolenia je dočasná a stanovuje sa do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na predmetnú stavbu, najdlhšie však na dobu do 31.07.2023.
Ostatné body pôvodného povolenia na predčasné užívanie stavby č. OU-TN-OCDPK-2022/004224-006
zo dňa 25.01.2022 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
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 29.07.2022 pod č. SC/2022/80-11 zo dňa 29.07.2022 doručená
žiadosť stavebníka o predĺženie termínu predčasného užívania stavby „PD Rekonštrukcia mosta nad št.
cestou I/50 v obci Chocholná - Velčice M2999 na ceste III/1225“ z dôvodu zabezpečovania podkladov ku
kolaudácii stavby, „vzhľadom ku skutočnosti, že doposiaľ nie je stavba skolaudovaná“.
Podľa ustanovenia § 83 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove
obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok,
pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a
zdravie osôb.
Predčasné užívanie stavby bolo povolené rozhodnutím č. OU-TN-OCDPK-2022/004224-006 zo dňa
25.01.2022.
Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. OU-TN-OCDPK-2022/004224-010 zo dňa 10.08.2022 začatie
konania o zmene termínu ukončenia predčasného užívania stavby účastníkom konania a dotknutým
orgánom.
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 termínu predčasného
užívania stavby povoleného rozhodnutím č. OU-TN-OCDPK-2022/004224-006 zo dňa 25.01.2022 a
rozhodol o predĺžení termínu ukončenia predčasného užívania stavby 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.
Prípadnému odvolaniu sa v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu odníma odkladný
účinok.
Podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. možno toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmať súdom.
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
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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
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Stredisko správy a údržby 4 Košice , Dúbravská cesta 14 , 841 04
Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Kostolná-Záriečie, Kostolná-Záriečie 148, 913 04 Chocholná-Velčice
Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Obec Chocholná-Velčice, Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 1
SAD TRENČÍN , a.s., Zlatovská cesta, 911 37 Trenčín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911
05 Trenčín 5
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
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