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  Vec
Stavba „ŽSR Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné,  SO 05-38-01 ŽST Strážske, priecestie žkm 55,311, 
úprava komunikácie“-  
oznámenie o začatí  konania verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania 
 

Listom pod zn. 0281/172032/31 zo dňa 08.03.2022, tunajšiemu úradu  bola dňa 10.03.2022 doručená žiadosť investora 
ŽSR – Generálne  riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO: 31 364 501, v zastúpení spoločnosti REMING 
CONSULT a.s. Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava IČO: 35 729 023 a v splnomocnení  spoločnosti SUDOP Košice a.s., 
Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288 o predĺženie platnosti stavebného povolenia  pre stavbu „ŽSR Elektrifikácia 
trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, v skladbe stavebného objektu SO 05-38-01 ŽST Strážske, priecestie žkm 55,311, 
úprava komunikácie“, na ceste I/18, na parcelách KN-C, ktorých vlastníkom je SR v správe Železníc Slovenskej republiky a 
Mesta Strážske KZ9-1313-K2/2019. 
  
Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Košice, odborom pre cestnú dopravu a 
pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice pod č. j.: OU-KE-OCDPK-2020/027433-4 zo dňa 15.06.2020, ktoré  
nadobudlo  právoplatnosť dňa 12.07.2020.  
  
Platnosť stavebného povolenia sa predĺži do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení 
platnosti stavebného povolenia. Predpokladaný termín dokončenia stavby bude 25 mesiacov. Stavebník svoju žiadosť 
odôvodnil nezačatím stavby, nakoľko celá stavba je veľmi rozsiahla, technicky a časovo náročná pre výber zhotoviteľa a na 
prípravu podkladov pre začatie stavebných prác. 
  
Dňom podania žiadosti sa začalo konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. 
  
 Okresný úrad  Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  ako príslušný správny orgán na úseku   
cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3a ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon), ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie podľa § 120 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v súlade § 69 stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov 
  
oznamuje 
  
podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnení dotknutým 
orgánom a všetkým známym účastníkom konania  o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. j.: OU-KE-OCDPK-
2020/027433-4 zo dňa 15.06.2020, ktoré  nadobudlo  právoplatnosť dňa 12.07.2020 na predmetnú stavbu a pretože sú 
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej 
stavby,   a     upúšťa     podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
  
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na 
neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak 
dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe v stanovenej lehote, resp. na ich žiadosť v predĺženej 
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lehote, bude stavebný úrad predpokladať, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 61 ods. 6 
stavebného zákona). 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť  na tunajšom stavebnom úrade  na Komenského 52, 041 26 
Košice (odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 8. poschodie, č. dverí C 807), počas úradných hodín na základe 
vopred dohodnutého termínu. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 
predložiť písomné splnomocnenie. 
Ak  dotknuté orgány, organizácie a obec v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k predĺženiu stavebného povolenia  
predmetnej stavby, má sa za to, že s vydaním predĺženia  na uskutočnenie hore uvedenej stavby, z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasia. 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné splnomocnenie. 
  
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 61 ods. 4, § 69 ods.2 č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  v spojení s ustanovením § 26  zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov  a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
a zverejnené na webovej stránke správneho orgánu a súčasne zverejnené, resp. vyvesené v obci (Mesto Strážske) 
spôsobom v mieste obvyklým. Po uplynutí vývesnej lehoty a vyznačenia dátumu zvesenia tejto verejnej vyhlášky je  
potrebné ju zaslať späť na Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
 

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Vyvesené od dňa:....................................  do ...................................  
  
Zvesené dňa:      .................................... 
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