
OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
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Číslo spisu
OU-TV-OCDPK-2020/008000-005

Vybavuje

Trebišov
20. 07. 2020

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO:35541016 ako stavebník,
zastúpený spoločnosťou SUDOP Košice, a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice - predĺženie platnosti
stavebného povolenia na stavbu „ „Stavebné úpravy cesty II/552: Košice – Veľké Kapušany – hranica UA
v úseku o celkovej dĺžke 74,600 km – 7.5 Lokálne stabilizácie cestného telesa km 30,922 – 31,822“ /

1. Košický samosprávny kraj, Nám.Maratónu mieru 1, Košice
2. Správa ciest KSK, Nám.Maratónu mieru 1, Košice
3. Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
4. Obec Egreš, Hlavná 78, 076 11 Egreš
5. Projektant: SUDOP Košice, a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 Bratislava
7. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8 . eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný správny orgán
podľa § 2 ods.3, § 3 ods.2 písm.a) a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3a ods.3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č.135/1961 Zb.) ako príslušný
špeciálny stavebný úrad v súlade s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č.50/1976 Zb.) posúdil žiadosť
stavebníka v stavebnom konaní a podľa ustanovení § 69 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. v spojení s § 16
zákona č.135/1967 Zb.a podľa § 46 zákona č.71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej zákona č.71/1967 Zb.) rozhodol takto:

zamieta

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného Okresným úradom, odborom cestnej
dopravy a pozemných komunikácií č.k.:OU-TV-OCDPK-2018/005737-3 zo dňa 13.06.2018 na stavbu:
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„Stavebné úpravy cesty II/552: Košice – Veľké Kapušany – hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,600
km – 7.5 Lokálne stabilizácie cestného telesa km 30,922-31,822 “ na pozemkoch parcely registra:
- KN-C č. 1090/1, 1089, 1087, katastrálnom území Zemplínska Teplica
- KN-E č. 2856, 2854/38, 2854/39, 2854/40, 2854/41, 2854/42, 2854/45, 2865, 736,735,734, 733, 732/3,
732/2, 732/1 v katastrálnom území Zemplínska Teplica, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.07.2018.

Odôvodnenie
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO:35541016 ako stavebník,
podal dňa 19.6.2020 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na líniovú stavbu: „Stavebné
úpravy cesty II/552: Košice – Veľké Kapušany – hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,600 km – 7.5
Lokálne stabilizácie cestného telesa km 30,922-31,822 “ na pozemkoch parcely registra:
- KN-C č. 1090/1, 1089, 1087, katastrálnom území Zemplínska Teplica
- KN-E č. 2856, 2854/38, 2854/39, 2854/40, 2854/41, 2854/42, 2854/45, 2865, 736,735,734, 733, 732/3,
732/2, 732/1 v katastrálnom území Zemplínska Teplica vydaného podč.k.:OU-TV-OCDPK-2018/005737-3
zo dňa 13.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.07.2018.

V odôvodnení žiadosti stavebník uviedol, že nemohol začať s realizáciou stavebných prác v lehote dvoch
rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia z dôvodu , že Košický samosprávny kraj
sa uchádza o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, proces posudzovania
žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku ešte nebol ukončený. Zároveň na základe
týchto skutočnosti stavebník žiada o posun ukončenia stavebných prác a to do 24 mesiacov od začiatku
stavebných prác.

Podľa § 18 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. konanie bolo začaté dňa 19.06.2020.

Na základe žiadosti o predĺženie platnosti predmetného stavebného povolenia Okresný úrad Trebišov,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č.OU-TV-OCDPK-2020/008000-002 oznámil
v zmysle § 69 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom
konania verejnou vyhláškou zo dňa 01.07.2020 začatie konania o predĺženie platnosti stavebného
povolenia vydaného Okresným úradom, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.k.:OU-
TV-OCDPK-2018/005737-3 zo dňa 13.06.2018 stavbu: „Stavebné úpravy cesty II/552: Košice – Veľké
Kapušany – hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,600 km – 7.5 Lokálne stabilizácie cestného telesa
km 30,922-31,822 “ na pozemkoch parcely registra:
- KN-C č. 1090/1, 1089, 1087, katastrálnom území Zemplínska Teplica
- KN-E č. 2856, 2854/38, 2854/39, 2854/40, 2854/41, 2854/42, 2854/45, 2865, 736,735,734, 733, 732/3,
732/2, 732/1 v katastrálnom území Zemplínska Teplica, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.07.2018 a v
predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie na deň 17.07.2020.
Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli Obce Zemplínska Teplica dňa 1.7.2020, úradnej
tabuli Obce Egreš dňa 02.07.2020 , úradnej tabuli Okresného úradu dňa 01.07.2020, elektronickej tabuli
Okresného úradu Trebišov a CUET – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava dňa
1.7.2020 a účastníkom konania a dotknutým orgánom bola doručená ako úradný elektronický dokument
jednotlivo v dňoch 01.07.2020 až 03.07.2020.
Stavebník napriek tomu, že mu bolo oznámené začatie konania úradným elektronickým dokumentom dňa
01.07.2020 o13:34:55 sa na ústne konanie bez ospravedlnenia nedostavil.
V konaní bolo zistené, že so stavbou sa podľa vyjadrenia stavebníka v žiadosti o predĺženie platnosti
stavebného povolenia nezačalo.
Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad
oznámil prítomným, že žiadosť stavebníka zamietne z dôvodov:
1) Podľa § 67 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo
do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch
neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
2) Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia, avšak o žiadosti
o predĺženie jeho platnosti podanej stavebníkom musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím
dvojročnej zákonnej lehoty, resp. lehoty určenie v pôvodnom stavebnom povolení.
3) Žiadosť bola podaná na Okresný úrad Trebišov dňa 19.06.2020, čo znamená, že stavebný úrad pri
dodržaní zákonom stanovených lehôt a zohľadnení úkonov, ktoré je potrebné vykonať, nemôže o žiadosti
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rozhodnúť do konca právoplatnosti stavebného povolenia a po skončení platnosti stavebného povolenia
už nemožno žiadosti vyhovieť.

Z ústneho konania bola vyhotovená zápisnica.

Účastníci konania a zúčastnené osoby mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
dotknutých organizácií v rámci konania neboli správnemu orgánu doručené a nikto z prítomných si
neuplatnil námietky a tiež nedal žiadne stanovisko.

Podľa § 3a ods. 3 zákona č.135/1967 Zb. pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III.
triedy vykonávajú okresné úrady.

Podľa § 16 ods. 1 zákona č.135/1967 Zb na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie
a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad (§ 3a), ak ďalej
nie je ustanovené inak.

Podľa § 16 ods. 4 zákona č.135/1967 Zb. na stavebné konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ak tento zákon neustanovuje inak a podľa § 140 zákona č.50/1976 Zb.
sa na konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Podľa § 32 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav
veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi
účastníkov konania.

Podľa § 32 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia
účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe
správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje
správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z
registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje
nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané
správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe
správnemu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu
orgánu dokladovať.

Podľa § 67 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo
do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch
neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Podľa § 69 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa
oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania a upovedomenie o ústnom pojednávaní;
tieto rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a drobných stavieb sa oznámia aj orgánom štátnej správy,
ktoré si vyhradili posúdenie dokumentácie.

Podľa § 69 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí
sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podľa ustanovení stavebného zákona stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka platnosť stavebného
povolenia predĺžiť. V ustanoveniach oddielu 4 POVOĽOVANIE STAVIEB, ZMIEN STAVIEB A
UDRŽIAVACÍCH PRÁC stavebný zákon ani len nepriamo neupravuje, že by podanie žiadosti o predĺženie
zákonnej lehoty jeho platnosti malo odkladný účinok a zákonná lehota platnosti rozhodnutia by počas
začatého konania neplynula. Z uvedeného vyplýva logický záver, že stavebný úrad môže platnosť
stavebného povolenia predĺžiť len vtedy, keď povolenie existuje a o žiadosti musí byť právoplatne
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rozhodnuté pred uplynutím jeho platnosti, tak ako je uvedené aj v metodickom usmernení „Metodické
usmernenie MVRR SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania o spôsobe predĺženia
lehoty na dokončenie stavby a o platnosti stavebného povolenia“ https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/
vystavba-5/statna-stavebna-sprava/dokumenty-a-materialy/usmernenia.
Stavebník podal žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na Okresný úrad Trebišov dňa
19.06.2020 pred skončením platnosti avšak pri dodržaní zákonom stanovených lehôt pri oznamovaní
verejnou vyhláškou špeciálny stavebný úrad nemohol o žiadosti rozhodnúť do konca právoplatnosti
stavebného konania a nemohol žiadosti vyhovieť a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu správneho orgánu podľa ustanovenia § 54 zákona č.71/1967 Zb. možno podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Formou verejnej vyhlášky:
1. Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
2. Obec Egreš, Hlavná 78, 076 11 Egreš
3. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
4. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
5. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava - Verejná vyhláška
(CUET)

Vyvesené dňa:
(Pečiatka, podpis)

Zvesené dňa:
(Pečiatka, podpis)

Ing. Július Hajdu
vedúci odboru

Doručuje sa
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Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu Mieru 1
040 01 Košice-Staré Mesto
Slovenská republika

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Slovenská republika

Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340 2
076 64 Zemplínska Teplica
Slovenská republika

Obec Egreš
Egreš 78
075 01 Egreš
Slovenská republika

SUDOP Košice a.s.
Žriedlova 1
040 01 Košice-Staré Mesto
Slovenská republika

Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika

SPP - distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44 b
825 11 Bratislava
Slovenská republika

eustream, a.s.
Votrubova 11 A
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
Slovenská republika
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Na vedomie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, okresný dopravný inšpektorát, M.R.Štefánika
2319/180, 075 01 Trebišov 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trebišov, T.G.Masaryka 13, 075 01 Trebišov 1
ARRIVA Michalovce a.s.,
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A,
040 01 Košice 1


