
MESTO HURBANOVO 
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 

 
 

Č.j.: 1357-4328/2021  V Hurbanove, dňa 18.03.2020  

I.č.: 68/2021- 3 predĺženie   

 

 

Vybavuje: Mgr. Hulko – tel. 035/37 00 252 (240, 241) 

E-mail: roland.hulko@hurbanovo.sk    

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTIE 

O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA 

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na 

podklade žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktorú dňa 11.03.2021 podala 

 

Obec Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55  Pribeta, IČO: 00306649 

zastúpená starostom obce Norbertom Zsitvom 

 

(ďalej len "stavebník"), podľa § 67 ods. 2 a 69 ods. l stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.                   

o správnom konaní, v znení neskorších predpisov ( správny poriadok) 

p r e d l ž u j e  

 

platnosť stavebného povolenia, vydaného Mestom Hurbanovo dňa 12.3.2019 pod č.j.: 550-7977/2019, I.č.: 

41/2019-3 SP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.4.2019.  

na stavbu (novostavba): 

Nájomné domy 2 x 6 bj. - Pribeta 

 

nachádzajúcej sa v obci Pribeta, na ul. Mierová, na pozemkoch registra "C" parc. č. 423/1, 450, 452, 453, 449, 

2223/1, 447/1, 461 v katastrálnom území Pribeta, a určuje novú dobu platnosti stavebného povolenia: 2 roky odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

  Pozemky registra „C“ parc. č. 423/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2489, parc. č. 450 – 

záhrada o výmere 306 m2, parc. č. 452 – záhrada o výmere 496 m2, parc. č. 2223/1 – ostatná plocha o výmere 29 

m2 sú zapísané v evidencii nehnuteľností Okresného úradu Komárno, Katastrálneho odboru na LV č. 1957 pre 

katastrálne územie Pribeta vo výlučnom vlastníctve Obce Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55  Pribeta, IČO: 

00306649, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 

  Pozemky registra „C“ parc. č. 449 – záhrada o výmere 515 m2, parc. č. 453 – záhrada o výmere 106 m2 

sú zapísané v evidencii nehnuteľností Okresného úradu Komárno, Katastrálneho odboru na LV č. 1005 pre 

katastrálne územie Pribeta vo výlučnom vlastníctve Obce Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55  Pribeta, IČO: 

00306649, spoluvlastnícky podiel 3/8 a 5/8. 

 

  Pozemky registra „C“ parc. č. 447 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1376 m2, parc. č. 461 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 450 m2 sú zapísané v evidencii nehnuteľností Okresného úradu Komárno, 

Katastrálneho odboru na LV č. 4837 pre katastrálne územie Pribeta vo výlučnom vlastníctve Obce Pribeta, 

Hlavná ul. č. 113, 946 55  Pribeta, IČO: 00306649, spoluvlastnícky podiel 15/16 a 3/48. 
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Odôvodnenie: 

 Na stavbu bolo vydaného stavebné povolenie Mestom Hurbanovo Mestom Hurbanovo dňa 12.3.2019 

pod č. j. 550-7977/2019, I.č.: 41/2019-3 SP, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.4.2019.  

Podľa ustanovení § 67 ods. 2 stavebného zákona rozhodnutie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch 

rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

  Dňa 11.03.2021 oznámil stavebník Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55  Pribeta v zastúpení  starostom 

obce  Norbertom Zsitvom na Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona              

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že  

nebolo možné začať v súlade so stavebným povolením do dvoch rokov odo dňa,  kedy stavebné povolenie 

nadobudlo právoplatnosť a z uvedeného dôvodu požiadal o predĺženie jeho platnosti. Nezačatie stavby v dobe 

platnosti stavebného povolenia zdôvodnil nedostatkom finančných prostriedkov. 

  Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože sa nezmenili predpoklady,                 

za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, stavebný úrad žiadosti vyhovel. Stavebný úrad z tohto dôvodu 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

 

 

 Poučenie o odvolaní: 

 Podľa § 53 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších 

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní 

odo dňa doručenia  rozhodnutia. Odvolanie  sa podáva na Mesto Hurbanovo, Mestský úrad Hurbanovo, 

Komárňanská 91, 947 01  Hurbanovo. 

 Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z.).  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Závodský 

primátor mesta 

 

 

 

 

 

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov sa nevyrubuje. 

 

 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou (podľa § 26 zákona ods. 1 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní - správny poriadok ) t.j. stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k 

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

týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ďalšie osoby, ktorým toto 

postavenie vyplýva z osobitného predpisu, dodávateľ stavby, projektant stavby spôsobom v mieste 

obvklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo aj obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na 

internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk aj obce Pribeta www.pribeta.sk na dobu 15 

dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  
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1. Úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:  

Vyvesené od .............................. do ...........................................  

 

Potvrdené dňa .......................................... podpis ................................................  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia 

 

2. Internetová stránka mesta/obce - zverejnenie po dobu 15 dní:  

 

Zverejnené dňa: ..................... Ukončené dňa: ...................  

 

Potvrdené dňa .......................................... podpis ................................................  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie rozhodnutia. 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
Dotknuté orgány 

1.Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno 

2.Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno 

3.Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M.R. Štefánika 10, 945 01 Komárno 

4.Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39, 945 01 Komárno 

5.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komárno 

6.Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 

7.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6„ 816 47 Bratislava 

8.Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.„ Thályho 2, 945 01 Komárno 

9.SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26 

10.Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

11.MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

12.Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

Na vedomie 
13.Obec Pribeta, so sídlom Hlavná 113, 946 55 Pribeta 

Ostatný 
14.Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo - do spisu 

 


