
 

 

Obec    P r i e p a s n é 
 

Priepasné  č. 109,    906 15  Košariská 
 

 
Zn.:  01,OPR/2016 – Koš (14/2015-Prie)                                                  Košariská dňa   14.07.2022 
Vybavuje: Peter Czere 
 
 
 
                                                                                                              - Podľa rozdeľovníka - 
 
 
 
Vec: Oprava rozhodnutia – Rozhodnutie o umiestnení stavby „Chodník pri ceste II/499, Horné Košariská“ 
stavebníka Obec Košariská, IČO: 309 621, Košariská 78, 906 15  Košariská, zastúpená p. Štefan Antol, starosta 
obce, vydaného Obcou Priepasné pod zn.: 01,R/2016 - Prie (14/2015 Prie) dňa 22.01.2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 08.02.2016. 
 

Obec Priepasné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), určený Okresným úradom, Odbor 
výstavby a bytovej politiky v Trenčíne, administratívnoprávne zastúpená podľa § 13 ods. 5 v spojení s § 27 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom obce p. Peter Czere ako 
správny orgán, v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) 
opravuje písomné vyhotovenie rozhodnutia o stavebnom povolení stavby zn.: 01,R/2016-Prie (14/2015-Prie), 
ktoré bolo vydané dňa 22.01.2016 vo veci rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník pri ceste II/499, Horné 
Košariská“ stavebníka Obec Košariská, IČO: 309 621, Košariská 78, 906 15  Košariská v zastúpení Štefan 
Antol, starosta obce a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2016.  
 
Po vydaní predmetného rozhodnutia o umiestnení stavby bolo zistené, že pri písomnom vyhotovovaní 
rozhodnutia sa vyskytla chyba v písaní, tzv. zrejmá nesprávnosť vo výrokovej časti rozhodnutia. Na základe 
uvedeného príslušný stavebný úrad týmto mení text na strane č. 1 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 
nasledovne: 
 

Pôvodne chybne uvedené na strane č.1: 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 
 

Navrhovateľ:  Obec   K o š a r i s k á                 IČO: 309 621 
  v zastúpení  p. Mgr. Anna Abramovičová – starostka  

906 15  Košariská  č. 78 
 

podala dňa 14. 12. 2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník pre peších  pri ceste 
II/499, Centrum – Horné Košariská“ na pozemkoch parcely č. reg. „C“   26967/5, 26967/6, 26967/7, 26992/11, 
26992/12, 26992/13 a 26861/5, katastrálne územie  Košariská, v katastri nehnuteľností vedené ako ostatné 
plochy a zastavané plochy a nádvoria a  ktoré sú vlastníctvom navrhovateľa.  
  Začatie konania o umiestnení stavby „Chodník pre peších pri ceste II/499, Centrum – Horné Košariská“ 
bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy prípisom zn.: 15,O/2015 – Prie zo dňa 14. 12. 2015. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie ostatným 
účastníkom doručené formou verejnej vyhlášky v súlade s ust. § 36, ods. 4 stavebného zákona, t. j. jeho 
vyvesením na verejnej tabuli Obce Košariská v čase od 14. 12. 2015 do 29. 12. 2015. Ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo  dňa 29. 12. 2015. 

Obec Priepasné, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom, Odbor výstavby a bytovej 
politiky v Trenčíne, podľa § 119, ods. 3, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdil predložený návrh v zmysle § 37 stavebného 



 

zákona, zosúladil stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia 
ostatných účastníkov konania. 

Na základe vyššie uvedeného podľa ust. § 39 stavebného zákona vydáva 
 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
 

„Chodník pri ceste II/499, Horné Košariská“ 
 

na pozemkoch parcely č. reg. „C“ 26967/5, 26967/6, 26967/7, 26992/11, 26992/12, 26992/13, 26861/5, 
katastrálne územie  Košariská, tak ako je zakreslené v situácii projektovej dokumentácie, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia pre navrhovateľa a dokladovej dokumentácie územného konania. 
 
 
Správne má byť na strane č. 1 uvedené:  
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 

Navrhovateľ:  Obec   K o š a r i s k á                 IČO: 309 621 
  v zastúpení  p. Mgr. Anna Abramovičová – starostka  

906 15  Košariská  č. 78 
 

podala dňa 14. 12. 2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník pre peších  pri ceste 
II/499, Centrum – Horné Košariská“ na pozemkoch parcely reg. C-KN č. 26967/5, č. 26967/6, č. 26967/7,  
č. 26992/11, č. 26992/12, č. 26992/13, č. 26861/4, č. 26860/4 a č. 26861/5, katastrálne územie  Košariská, 
v katastri nehnuteľností vedené ako ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria a  ktoré sú vlastníctvom 
navrhovateľa.  
  Začatie konania o umiestnení stavby „Chodník pre peších pri ceste II/499, Centrum – Horné Košariská“ 
bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy prípisom zn.: 15,O/2015 – Prie zo dňa 
14. 12. 2015. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo 
oznámenie účastníkom konania doručené formou verejnej vyhlášky v súlade s ustanovením § 36, ods. 4 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon), t. j. jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Košariská v čase od 14. 12. 2015 do 29. 
12. 2015. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo  dňa 29. 12. 2015. 

Obec Priepasné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119, ods. 3, stavebného zákona, určený 
Okresným úradom, Odbor výstavby a bytovej politiky v Trenčíne, posúdil predložený návrh v zmysle § 37 
stavebného zákona, zosúladil stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a posúdil námietky 
a vyjadrenia ostatných účastníkov konania. 
Na základe vyššie uvedeného podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona vydáva 
 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
 

„Chodník pri ceste II/499, Horné Košariská“ 
 

na pozemkoch parcely reg. C-KN č. 26967/5, č. 26967/6, č. 26967/7, č. 26992/11, č. 26992/12, č. 26992/13,  
č. 26861/4, č. 26860/4 a č. 26861/5, katastrálne územie  Košariská, tak ako je zakreslené v situácii projektovej 
dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia pre navrhovateľa a dokladovej dokumentácie 
územného konania. 
 
Táto oprava je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby zn.: 01,R/2016 – Koš (14/2015-Prie) zo 
dňa 22.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2016. 
 
 
 
 
 
        Peter   C z e r e  
           starosta obce 
 



 

 
 Doručuje sa : 
- účastníci konania : 
1. Obec Košariská, Obecný úrad Košariská, p. Mgr. Anna Abramovičová – starostka, 906 15 Košariská č. 78,  
2. Obec Priepasné, Obecný úrad Priepasné, p. Peter Czere – starosta, Priepasné č. 109, 906 15 Košariská, 
3. ARGUS, s. r. o.  Ing. Igor Ševčík, Dolný Šianec. č. 1, 911 01 Trenčín, 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova ul. č. 36, 817 15 Bratislava,  
5. ostatný účastníci konania 

 
- dotknuté orgány štátnej správy: 
6. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, ODI, Bzenecká ul. č. 1, 

 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor pre CD a PK, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto n/ V., 
8. Okresný úrad Myjava, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Moravská ul. č. 1, 907 01 Myjava, 
9. Okresný úrad Myjava, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, Moravská ul. č. 1, 907 01 Myjava, 
10. Okresný úrad Myjava, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Moravská ul. č. 1, 907 01 Myjava, 
11. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská ul. č. 28, 817 62 Bratislava, 
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
13. Západoslovenská distribučná, a. s.,  Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava, 
14. Správa ciest TSK, SaÚ, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,  
15. OR Hasičského a záchranného zboru, Odborárska ul. č. 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, 
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná ul. č. 4, 911 01 Trenčín. 
 
 
V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods.1 zákona č.71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") z dôvodu územného konania o umiestnení líniovej 
stavby,  stavby s veľkým počtom účastníkov konania a z dôvodu, že stavebnému úradu  účastníci konania alebo 
ich pobyt nie sú známi, sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou  
 
Táto oprava rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4  a § 26 ods. 1 správneho poriadku a 
musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Priepasné a obce Košariská. Súčasne sa oznámenie 
zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (web stránkach, rozhlasom a pod.). Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené dňa: ....................................                                Zvesené dňa: .................................... 
 

odtlačok pečiatky 
                      podpis oprávnenej osoby 

 


