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OZNÁMENIE 
o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia (§ 69 a § 61 stavebného zákona)  

a upustenie od ústneho pojednávania 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU   
 

Žiadateľ obec Horovce, sídlo 020 62 Horovce 94, podala dňa 08.10.2021, doručila dňa 
24.11.2022 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na 
dopravnú stavbu „Výstavba chodníka v obci Horovce“, umiestnenú na pozemku parc. č. KN C 
548/1, KN C 548/2, KN C 548/7, KN C 548/8 v katastrálnom území Horovce, obec Horovce. Obec 
Horovce so stavbou ešte nezačala. 

Účelom stavby je výstavba chodníka. Navrhovaný chodník kopíruje miestnu komunikáciu po 
jej pravej strane a je pokračovaním jestvujúceho chodníka. Realizácia chodníka je navrhnutá do dvoch 
etáp. V prvej etape bude chodník vybudovaný v dĺžke 218, 62 m, šírka chodníka premenná 1,50 – 2,00 
m podľa jestvujúceho betónového chodníka a jestvujúcim oplotením pozemkov, celková plocha 
chodníka prvej etapy je 300,00 m2. V druhej etape bude chodník vybudovaný v dĺžke 67,71 m, šírka 
chodníka premenná 1,70 – 2,00 m podľa jestvujúceho betónového chodníka a jestvujúcim oplotením 
pozemkov, celková plocha druhej etapy chodníka je 120,00 m2. Chodník je navrhnutý s krytom z 
betónovej dlažby.  

Dňom doručenia podania sa začalo konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. 
 Obec Horovce, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3a ods. 4 a § 16 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v 
súlade s § 61 ods. 1 a § 69 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti 
stavebného povolenia a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a 
ústneho pojednávania, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Účastníci konania môžu svoje 
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 17. februára 2023, inak sa k nim neprihliadne. 
 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Lednických Rovniach č. 
dv. B4, (stránkové dni: pondelok 7.15-12.30; 13.00-15.15, streda 7.15-12.30; 13.00-16.00, piatok 7.15-12.00). 

Obec Horovce na predmetnú stavbu vydala stavebné povolenie č. j. SÚ-644/2019-03-DG2-20 
zo dňa 05.12.2019, právoplatné a vykonateľné 07.01.2020 vydala obec Horovce.  

Prípadné pripomienky a námietky si môžu účastníci konania uplatniť najneskoršie v určenej 
lehote, inak sa k nim neprihliadne. V odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, 
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V 
rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Na neskoršie podané námietky sa nebude 
prihliadať, pretože v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona ak dotknutý orgán v určenej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí.  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému 
úradu písomnú plnú moc. 

 
 

Mgr. Erika Staňová 
starosta obce 



Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 správneho 
poriadku a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Horovce a zároveň na webovej 
stránke obce www.horovce.eu.  
Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 
 
Príloha: 

- kópia katastrálnej mapy 
 
- Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, 
stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí 
stavebného konania verejnou vyhláškou - § 61 ods. 4 stavebného zákona.  
- Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo 
ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon - § 26 ods. 1 správneho 
poriadku.  
- Účastníkom konania sa oznámenie doručí formou verejnej vyhlášky. 
 
Verejnou vyhláškou sa doručí: 
1. Žiadateľ: Obec Horovce, 020 62 Horovce 94  
2. Projektant : PROJART spol. s.r.o., Jozef Kvaššay, Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica 
3. Zhotoviteľ: určený výberovým konaním 
 
Dotknuté orgány a organizácie: 
4. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
5. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
6. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
7. Považská vodárenská spoločnosť a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica  
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 
10. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor CDaPK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 
11. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186/1, 017 23 PB 
12. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 
13. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
15. Slovenský vodohosp. podnik, š. p., OZ Povodie horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 
16. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
17. Orange Slovensko, a. s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava 
18. Energotel, a. s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava 
19. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava 
20. O2 Networks, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
21. SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava 
22. Slovanet, a. s. , Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
23. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č. 1, 842 50 Bratislava 
24. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č. 19, 851 01 Bratislava 
25. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
26. Stavebný úrad: TU! 
 
Na vedomie: 
27. Obec Horovce, 020 62 Horovce 94 


