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Verejná vyhláška
ROZHODNUTIE
o predĺžení platnosti stavebného povolenia.
Stavebník Mesto Nemšová, v zastúpení primátora mesta JUDr. Miloša Mojta, Janka Palu 2/3,
914 41 Nemšová, IČO: 00311812 požiadal dňa 06.10.2021 o predĺženie platnosti stavebného
povolenia vydaného mestom Nemšová pod číslom OV/753/2019-3/BL-2491 zo dňa 01.10.2019,
právoplatné dňa 17.10.2019, ktorým bola povolená zmena dokončenej stavby s názvom
„REKONŠTRUKCIA MK SLÁDKOVIČOVA V NEMŠOVEJ“.
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 3a ods. 5 zák. č. 135/1961
Zb. Zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon)
a § 16 a § 22 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon), § 2 zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky, po preskúmaní predloženej žiadosti vydáva toto
rozhodnutie:
Podľa § 69 stavebného zákona
p r e d l ž u j e platnosť
stavebného povolenia stavby „REKONŠTRUKCIA MK SLÁDKOVIČOVA V NEMŠOVEJ“,
stavebníka Mesta Nemšová, v zastúpení primátora mesta JUDr. Miloša Mojta, Janka Palu 2/3,
914 41 Nemšová, IČO: 00311812 vydaného Mestom Nemšová dňa 01.10.2019 pod č. j.
OV/753/2019-3/BL-2491 v tomto rozsahu:
1. Do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania.
3. Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Nemšová dňa 01.10.2019 pod
č. j. OV/753/2019-3/PR-2491 zostávajú v platnosti.
4. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V určenej lehote v rámci konania
o predlžení stavebného povolenia stavby „REKONŠTRUKCIA MK SLÁDKOVIČOVA
V NEMŠOVEJ“ oznámeného dňa 22.10.2021, nebola podaná námietka.

O d ô v o d n e n i e.
Stavebník oznámil stavebnému úradu, že stavbu nemôže začať do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť a požiadal o predĺženie jeho platnosti.
Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá, a pretože predpoklady, za ktorých
bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, najmä zostali v platnosti stanoviská
dotknutých orgánov, žiadosti o predĺženie jeho platnosti vyhovel.
Oznámenie bolo doručené navrhovateľovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom formou
verejnej vyhlášky, všetci dotknutí si mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky v lehote do 7 dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V konaní o predlžení stavebného povolenia stavby nebola vznesená námietka zo strany účastníkov.
Žiadosť bola doložená:
- právoplatným stavebným povolením,
Stavebný úrad vo svojom konaní postupoval v zmysle stavebného zákona, cestného zákona
a zákona o správnom poriadku č. 71/1967 Zb.
Predlžením platnosti stavebného povolenia za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí nie sú
ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania.
Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sa neúčtuje.
P o u č e n i e.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
Krajský stavebný úrad v Trenčíne, cestou tunajšieho úradu.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nemšová.
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