
OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

Zn.: OcÚPo-315/3596/2022                                                                              V Podolí, dňa 11.11.2022 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

O z n á m e n i e 
o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenia od ústneho 

pojednávania  

 

 

Stavebník, Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie, IČO: 00311928 (ďalej len „stavebník“), 

podala dňa 09.11.2022 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného 

povolenia na stavbu:  

„Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“ 

(ďalej len „stavba“) v k. ú. Podolie. 

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie zn.: OcÚPo-298-02/2012 zo dňa 29.10.2019, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2019. 

 

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. 

 

Obec Podolie ako vecne a miestne príslušný orgán samosprávy podľa § 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vykonávajúci prenesený výkon štátnej 

správy podľa § 5 písm. a) 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 (ďalej len „stavebný 

zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) 

o z n a m u j e 
v súlade s § 61 ods. 1 a 4  stavebného zákona začatie konania o predĺžení platnosti stavebného 

povolenia dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.  

 

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho 

šetrenia a ústneho pojednávania. 

 

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje 

námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia. Stavebný úrad upozorňuje, že na neskoršie podané námietky neprihliadne.  

 

V súlade § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej 

lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých 

orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 

uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
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k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Podolí, Podolie 566, 916 

22 Podolie, na I. poschodí, miestnosť č.114 v utorok a v stredu v čase od 7,30 hod. do 12,00 

hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. a v piatok v čase od 7,30 hod. do 12,00 hod.  

 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa 

neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v 

určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomné splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

 

 

                                                                                                   PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                               starosta obce 

 

Doručí sa: 

Účastíkom konania: 

1. Účastníkom konania líniovej stavby sa doručí formou verejnej vyhlášky. 

 

Na vedomie: 

2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36,  

 

Dotknuté orgány: 

3. ORHaZZ, Odborárska 1376, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

4. OÚ Nové Mesto nad Váhom, odbor staroslivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

7. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

9. Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

10. OR PZ, ODI, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

 

Verejná vyhláška 

Toto rozhodnutie sa podľa § 26 správneho poriadku doručuje účastníkom konania líniovej stavby 

verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Podolie, 

rozhodnutie sa zároveň zverejňuje na webovom sídle obce Podolie 

https://www.podolie.sk/uradna-tabula/. 

 

Dátum vyvesenia:..............................................    Dátum zvesenia:................................................ 

 

Podpis a pečiatka: 
 

Co:a/a do spisu 

https://www.podolie.sk/uradna-tabula/

