OBEC VYDRNÍK - STAVEBNÝ ÚRAD
Vydrník č. 55, 059 14 Spišský Štiavnik

------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OcÚ-Vyd/487/2020-2021/Má-pr.

Vo Vydrníku, 08.01.2021

Titl.
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241
059 14 Sp. Štiavnik

Vec:
Opätovná výzva na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prerušenie
konania

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 10.11.2020 ste podali na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby: „Spišský Štiavnik Chodník pre peších II. etapa“ na
pozemkoch viacerých parciel v kat. území Sp. Štiavnik.
Vzhľadom k tomu, že predložené doklady a stanoviská nestačia na riadne posúdenie
návrhu na vydanie územného rozhodnutia, v y z ý v a m e V á s v súlade s ust. § 35 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, aby ste najneskoršie do 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, návrh
primerane doplnili potrebnými údajmi alebo podkladmi nevyhnutnými pre spoľahlivé
posúdenie dôsledkov navrhovanej stavby v území o:
1. Súhlas vlastníkov pozemkov, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo
iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť.
2. Mapový podklad v M 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je
predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu – 2x.
3. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy a obce (regionálny úrad VZ).
4. Ostatné vyjadrenia: SPP-D, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 05 Bratislava; VSD, a.
s., Mlynská 31, Košice; ST, a. s. Poštová 18, 040 01 Košice; W-Control, s. r. o.,
Hraničná 668, 058 01 Poprad.
5. Stavebný úrad si vyhradzuje právo na požadovanie ďalších dokladov, ktorých
požiadavka na doplnenie vyplynie z predložených dokladov a stanovísk (pre presné a
úplné zistenie skutočného stavu veci).

Z uvedených dôvodov Obec Vydrník – stavebný úrad, podľa ust. § 29 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zmien a doplnkov územné
konanie p r e r u š u j e v lehote na 90 dní od doručenia.
Odôvodnenie
Dňa 10.11.2020 ste podali na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby: „Spišský Štiavnik Chodník pre peších II. etapa“ na
pozemkoch viacerých parciel v kat. území Sp. Štiavnik. S návrhom ste predložili: 2x
dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia, čiastočné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy,
posúdenia a iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania dňa 01.12.2020 a dňa 15.12.2020
vykonal k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V obci
Spišský Štiavnik bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou. Nakoľko neboli predložené
k ústnemu pojednávaniu doklady tak, ako boli uvedené v oznámení z 01.12.2020 a po ústnom
pojednávaní a miestnom zisťovaní doplnené, tak ako sú uvedené vo výroku tohoto
rozhodnutia, preto došlo tunajším stavebným úradom k prerušeniu územného konania
v lehote na 90 dní od doručenia.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa ust. § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení zmien a doplnkov nemožno odvolať. Pokiaľ
je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Stavebný úrad bude
v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky a dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené
z vlastného podnetu, alebo na podnet účastníkov konania.
Upozornenie:
Ak ako navrhovateľ nedoplníte návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným
spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.

Mgr. Jozef BIZOŇ
starosta obce

Rozhodnutie o prerušení územné konania má podľa ust.§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení zmien a doplnkov má povahu verejnej
vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým. Doporučujeme tiež zabezpečiť aj iné doručenie v obci.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Príloha na vyvesenie:
- Prehľadná situácia v M 1:1000 s názvom: „Spišský Štiavnik Chodník pre peších II.
etapa“ z 01/2020

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

2. Ostatní účastníci konania – doručenie verejnou vyhláškou
Na vedomie:
3. SÚC PSK, oblasť Poprad, Kukučínova 20, 058 01 Poprad
4. OÚ Poprad – OCDPK, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
5. OR PZ – ODI, Alžbetínska 714/5, 058 01 Poprad
6. OÚ Poprad – OSZP, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad – 4x
7. RÚ VZ, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
8. KPÚ, Prešov, Hlavná 115, 081 01 Prešov
9. SVP, š. p. OZ, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
10. PVPS, a. s Poprad, Hraničná 17, 058 01 Poprad
11. W-Control, s. r. o., Hraničná 668, 058 01 Poprad
12. SPP – Distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. ST, a. s. Poštová 18, 040 01 Košice
14. VSD a. s., Mlynská 31 Košice
15. Co: Obec Vydrník – stavebný úrad

Vybavuje: Mgr. A. Mazurová, tel.: 052/7887 115

