Obec Spišský Štiavnik
stavebný úrad
Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
č.j: 263/2022

V Spišskom Štiavniku dňa 27.06.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC: ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ KONANIA
Obec Spišský Štiavnik, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych
predpisov (stavebný zákon) a ako príslušný správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o
prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa §
14 a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len správny poriadok) začal správne konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania
v konaní vo
veci žiadosti o vydanie stavebného
povolenia pre stavbu: ,,Sp. Štiavnik_osada_VN,NN“
v katastrálnom území Spišský Štiavnik, pre stavebníka Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská
31, 042 91 Košice v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad
Topľou.
Obec Spišský Štiavnik, podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie vo veci žiadosti
o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,,Sp. Štiavnik_osada_VN,NN“ v katastrálnom území
Spišský Štiavnik, pre stavebníka Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, prerušuje

do doby právoplatných rozhodnutí o postavení účastníka konania
Podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, správny orgán bude v konaní pokračovať, len čo
pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa § 29 ods.
5 správneho poriadku neplynú.

Odôvodnenie
Stavebník: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení EL
PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou podal dňa 22.03.2022 na
tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,,Sp. Štiavnik_osada_VN,
NN“ v katastrálnom území Spišský Štiavnik. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec
Spišský Štiavnik pod číslom 551/2020 zo dňa 15.11.2021.
Správny orgán na základe podanej žiadosti oznámil dňa 23.05.2022 začatie konania podľa
ust. § 61 ods. 1, ods. 4 stavebného zákona v danej veci, a v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia, pričom určil lehotu, v ktorej mohli účastníci
konania uplatniť svoje námietky a pripomienky.
V predmetnom konaní sa domáhali postavenia účastníka konania –
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Obec Spišský Štiavnik – stavebný úrad oznámil dňa 27.06.2022 začatie správneho konania
o vylúčení účastníka konania
v konaní vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu:
,,Sp. Štiavnik_osada_VN,NN“
v katastrálnom území Spišský Štiavnik, pre stavebníka
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.
R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou.
Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku, účastníkom konania je ten, o koho právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy
alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že
môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo
dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak a podľa ods. 2 účastníkom konania je aj ten, komu
osobitný zákon také postavenie priznáva.
Osobitným zákonom je v tomto prípade stavebný zákon, konkrétne § 59 stavebného zákona.
Správny orgán je povinný v priebehu celého správneho konania skúmať, ktoré subjekty
spĺňajú podmienky pre priznanie postavenia účastníka konania, a upresňovať okruh účastníkov
v súlade s definíciou účastníka konania. Nedostatky, ktoré by sa v priebehu správneho konania
v tomto smere vyskytli, je povinný odstrániť.
Skutočnosť, že sa v konkrétnom správnom konaní konalo s osobou, ktorá nebola účastníkom
konania alebo sa
naopak nekonalo s osobou, ktorá účastníkom konania v zmysle
§ 14 zákona č. 71/1967 Zb. bola, je nezákonnosťou. V prípade právoplatného rozhodnutia takáto
nezákonnosť môže byť dôvodom na zrušenie rozhodnutia vo veci samej podľa § 65 zákona
o správnom alebo dôvodom na obnovu konania.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o správnom konaní, správne orgány postupujú v konaní
v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu
a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich
povinností.
Podľa § 46 zákona o správnom konaní, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní nemožno odvolať. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Róbert Martinko
prednosta obecného úradu

2

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli v obci Spišský Štiavnik a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste
obvyklým – rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej úradnej tabuli správneho
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je
dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

..............................................
pečiatka a podpis

.............................................
pečiatka a podpis

Doručí sa:
účastníci konania, dotknutí vlastníci a vlastníci susedných pozemkov - oznámi sa verejnou vyhláškou
Na vedomie:
EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
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