
Mesto  S A B I N O V  
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, okr. Sabinov 

č. 2811/2021 - 112/Va V Sabinove, dňa 11.03.2021 

Oznámenie  

o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia  

a upustenie od ústneho konania 
( verejná vyhláška) 

Mesto Sabinov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

vydalo dňa 20.07.2009 pod č. 2716/2009-167/Ju rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 

„I/68 Sabinov, preložka cesty“ na pozemkoch katastrálne územie Šarišské Michaľany, 

Orkucany, Sabinov, Pečovská Nová Ves. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 

20.08.2009. Platnosť územného rozhodnutia bola stanovená na tri roky odo dňa nadobudnutia 

jeho právoplatnosti. Rozhodnutím Mesta Sabinov č. 15440/2012-135/Ju zo dňa 06.06.2012 

bola platnosť územného rozhodnutia do 05.06.2015, následne bola platnosť predĺžená 

rozhodnutím č. 3847/2015-081/Va zo dňa 30.03.2015 do 29.03.2018, ďalej bola platnosť 

predĺžená rozhodnutím č. 1542/2018-031/Va zo dňa 05.03.2018. 

Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice podala 

dňa 05.03.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 

o umiestnení líniovej stavby „I/68 Sabinov, preložka cesty“ na pozemkoch katastrálne 

územie Šarišské Michaľany, Orkucany, Sabinov, Pečovská Nová Ves, o tri roky z dôvodu 

zdĺhavého procesu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov potrebných pre realizáciu 

stavby. 

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby. 

Mesto Sabinov, stavebný úrad príslušný podľa § 119, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v 

súlade s ustanovením § 40 ods. 3 a primerane podľa § 36 stavebného zákona oznamuje začatie 

konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia dotknutým orgánom štátnej správy a 

známym účastníkom konania a súčasne vzhľadom na to, že konanie sa týka iba času 

predĺženia platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona 

správny orgán upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 

pripomienky a námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí 

konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia, neoznámi v určenej lehote svoje 

stanovisko k podanej žiadosti, má sa za to, že s predĺžením času platnosti územného 

rozhodnutia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 



Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade - Spoločný obecný úrad 

pre územné plánovanie a stavebný poriadok, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov. Spôsob 

nahliadnutia do podkladov, možno dojednať telefonicky na tel. č. 051 4880 405, resp. e-

mailom: peter.vandzura@sabinov.sk. 

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

písomné splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Mesto Sabinov, ako príslušný stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že podľa §42 

ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, 

ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'. 

 
 
 

Ing. Jozef Majtner 

vedúci referátu  

zamestnanec poverený rozhodovaním 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie sa doručuje ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 

v  zmysle s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona a vyvesí sa na dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa ................................        Zvesené dňa ............................... 

 

 

1. Pečiatka a podpis zodpovednej osoby ............................................. 

 

 

Vznesené pripomienky: 


