
MESTO  SPIŠSKÉ  VLACHY 

SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 
Stavebný úrad 

Číslo: 1862/PPSP/2021/VV         V Spišských Vlachoch,  11.11.2021 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
 

 

rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia 

 

podľa § 69 ods. 2 zákona číslo  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

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

verejnou vyhláškou. 
 

 

Mesto Spišské Vlachy ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 120 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“), § 2 písm. a)  ods. 3 zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov a  špeciálny stavebný úrad pre oblasť miestnych a účelových komunikácií podľa § 

3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len cestný zákon),   po vykonanom konaní vydalo podľa § 69 stavebného zákona   

rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia 

stavebníkovi Mesto Spišské Vlachy, SNP 37, Spišské Vlachy, na stavbu „Rekonštrukcia a 

dobudovanie základnej technickej infraštruktúry“ na parcelách C KN 1823/1, 2110, 

1865/14, 2109/1, 2130/4, 2130/8, 2130/7, 2106/1, 2103/1, 1000 v  katastrálnom území Spišské 

Vlachy.   
 

Stavba rieši rekonštrukciu časti existujúcich miestnych komunikácii na uliciach Komenského, 

Hornádska, Jilemnického, Hviezdoslavova. Ďalej dôjde k výstavbe a rekonštrukcii chodníkov 

vedúcich v pridruženom dopravnom priestore miestnych komunikácii Hornádska 

a Jilemnického, rekonštrukcii parkovacích plôch pred základnou školou o kapacite 9 

parkovacích stojísk  a poštou o kapacite 6 parkovacích stojísk. Navrhovanými rekonštrukčnými 

a stavebnými prácami nedochádza k zmene výškového a smerového vedenia trás jednotlivých 

rekonštruovaných úsekov miestnych komunikácii. 

 

Prílohy:  rozhodnutie č. 1862/PPSP/2021 zo dňa 11.11.2021 

  
 

 

 

               Ľubomír Fifik, v.r. 

                                                                                                                  primátor mesta 

 
 



 

Toto oznámenie musí byť  vyvesené 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej 

tabuli obce. 

 

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 18.11.2021      Sňaté dňa: 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 
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MESTO  SPIŠSKÉ VLACHY 

SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy 

Špeciálny stavebný úrad 

 
 

 
Podľa rozdeľovníka 

 

 

 
Váš list/zo dňa   Naša značka   Vybavuje  Spišské Vlachy 

                 1862/PPSP/2021          Ing. Gmucová  11.11.2021 
        053-4174229 

 

 

 

Vec: 
Mesto Spišské Vlachy -  žiadosť  o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu s 

názvom  s  názvom  „Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej 

infraštruktúry“  v  katastrálnom území Spišské Vlachy 

 

 
 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

  

Stavebník  Mesto Spišské Vlachy, SNP 37, Spišské Vlachy, podal dňa 23.08.2021 

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu  s  názvom  „Rekonštrukcia a 

dobudovanie základnej technickej infraštruktúry“  na  pozemkoch  parc. č. KN C  1823/1, 

2110, 1865/14, 2109/1, 2130/4, 2130/8, 2130/7, 2106/1, 2103/1, 1000 v  katastrálnom území 

Spišské Vlachy.  
Na stavba bolo vydané stavebné  povolenie stavebným úradom Mestom Spišské Vlachy pod 

č. 2140/SP-ost./2019 dňa 17.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.01.2020.  

 

Mesto Spišské Vlachy, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre 

oblasť miestnych a účelových komunikácii podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení neskorších predpisov  (ďalej len 

„stavebný zákon“),  na  základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 69 stavebného 

zákona   

 p r e d ĺ ž u j e 

 

platnosť stavebného  povolenia  č. 2140/SP-ost./2019 zo dňa 17.12.2019,  

 

na stavbu s  názvom „Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry“  

na  pozemkoch  parc. č. KN C  1823/1, 2110, 1865/14, 2109/1, 2130/4, 2130/8, 2130/7, 

2106/1, 2103/1, 1000 v  katastrálnom území Spišské Vlachy,  pre stavebníka Mesto Spišské 

Vlachy, SNP 37, Spišské Vlachy. 
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Stavba rieši rekonštrukciu časti existujúcich miestnych komunikácii na uliciach Komenského, 

Hornádska, Jilemnického, Hviezdoslavova. Ďalej dôjde k výstavbe a rekonštrukcii chodníkov 

vedúcich v pridruženom dopravnom priestore miestnych komunikácii Hornádska 

a Jilemnického, rekonštrukcii parkovacích plôch pred základnou školou o kapacite 9 

parkovacích stojísk  a poštou o kapacite 6 parkovacích stojísk. Navrhovanými 

rekonštrukčnými a stavebnými prácami nedochádza k zmene výškového a smerového vedenia 

trás jednotlivých rekonštruovaných úsekov miestnych komunikácii. 

 

Stavebník je povinný pri povolenej stavbe dodržať tieto  p o d m i e n k y : 
1. Lehota dokončenia stavby:  12/2023. 

V prípade nedodržania lehoty ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať pred 

uplynutím tejto lehoty o jej predĺženie. 

 

2. Ostatné podmienky stavebného  povolenia  č. 2140/SP-ost./2019 dňa 17.12.2019, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.01.2020,  predmetnej stavby  vydaného 

Mestom Spišské Vlachy ostávajú v platnosti. 
 

V zmysle § 70 stavebného zákona  rozhodnutie o predĺžení platnosti  stavebného 

povolenia je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

Toto rozhodnutie o predĺžení platnosti platí dva roky odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote začaté so stavbou. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania - neboli uplatnené námietky. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 23.08.2021 podal stavebník  Mesto Spišské Vlachy, SNP 37, Spišské Vlachy na 

tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti  stavebného povolenia na stavbu s 

názvom  „Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry“  na  pozemkoch  

parc. č. KN C  1823/1, 2110, 1865/14, 2109/1, 2130/4, 2130/8, 2130/7, 2106/1, 2103/1, 1000 

v  katastrálnom území Spišské Vlachy, vydaného Mestom Spišské Vlachy, špeciálnym 

stavebným úradom pod č. 2140/SP-ost./2019 zo dňa 17.12.2019, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 30.01.2020. 

 

Stavebný úrad oznámil začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia 

všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a stanovil lehotu pre 

uplatnenie námietok.  

 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní posúdil žiadosť podľa ustanovení stavebného 

zákona. Z dokladov predložených stavebnému úradu bolo zistené, že sa nezmenili podmienky 

povolenia stavby. 

 

V konaní neboli uplatnené  námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov. 

Podmienky stavebného povolenia predmetnej stavby ostávajú v platnosti. 

 

 Na základe horeuvedených skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené 

vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e : 
 Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ust. § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 

v platnom znení, možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mesto Spišské 

Vlachy. 

 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

    

Ľubomír Fifik, v.r. 
primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie obdržia: 
1. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

2. Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom  a  

stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné 

právo k týmto pozemkom    a stavbám   môžu  byť  rozhodnutím  priamo  dotknuté  - 

oznámenie  formou verejnej  vyhlášky zverejnenej  na úradnej  tabuli mesta Spišské 

Vlachy    na  internetovej stránke mesta www.spisskevlachy.sk po dobu 15 dní.  

Posledný  deň  tejto lehoty  je  ňom doručenia. 

3. Košický samosprávny kraj,  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

4. projektant: Ing. Štefan Labuda, Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice 

 

 

Na vedomie: 
5. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

6. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 

7. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Štefánikovo nám. 5, 

052 01 Spišská Nová Ves 

8. OR PZ Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

9. PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad  

10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

11. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice   

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

13. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice 

14. Mesto Spišské Vlachy, stavebný úrad    

 

 

 
 

 

http://www.spisskevlachy.sk/

