Obec Spišský Štiavnik
- špeciálny stavebný úradHornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
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Spišský Štiavnik
06.12.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania
Stavebník: Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik podal dňa
10.10.2019 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,,Spišský
Štiavnik chodník pre peších I. etapa“ na poz. parc.č. KN C 818/4, 4311/2, 816/10, 812/1, 4315/2
k.ú. Spišský Štiavnik.
Správny orgán na základe podanej žiadosti oznámil dňa 10.10.2019 začatie konania známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň upustil od ústneho pojednávania
a miestneho šetrenia. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, špeciálny stavebný úrad
v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou. Správny
orgán v priebehu konania zistil, že podanie je potrebné doplniť o ďalšie potrebné náležitosti pre
vydanie rozhodnutia v danej veci.
Vzhľadom k tomu, že podanie neobsahuje všetky náležitosti v zmysle ust. § 8 vyhlášky č.
453/2000 Z.z. pre vydanie rozhodnutia v danej veci, obec ako príslušný správny orgán
vyzýva
podľa § 60 stavebného zákona v spojení s ust. § 19 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov účastníka konania: Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14
Spišský Štiavnik, aby svoje podanie doplnil o nasledovné doklady:
- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku
parc.č. KN C 816/10, 812/1 v k.ú. Spišský Štiavnik (prislúchajúci pozemok parc.č. KN E
817/1 v k.ú. Spišský Štiavnik) iné právo v zmysle ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré
ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu
- stanovisko Okresného úradu Poprad pozemkový a lesný odbor k použitiu poľnohospodárskej
pôdy na nepoľnohospodárske účely k poz. parc.č. KN C 812/1 v k.ú. Spišský Štiavnik
Na doplnenie podania správny orgán určuje lehotu 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.
V zmysle ust. § 60 ods. 1 stavebného zákona: Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie,
najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo
udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia,
vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do
súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.
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V zmysle ust. § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona: Stavebný úrad zastaví stavebné
konanie, ak stavebník nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1.
Ak požadované doklady v určenej lehote nebudú doplnené, konanie bude podľa § 30 ods. 1
písm. d) správneho poriadku zastavené.
Podľa ust. § 29 ods.4 správneho poriadku správny orgán v konaní bude pokračovať
z vlastného podnetu, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozhodnutie
Obec Spišský Štiavnik, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných
komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a
§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 29
ods. 1 správneho poriadku
prerušuje
konanie vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,, Spišský Štiavnik chodník pre
peších I. etapa“ na poz. parc.č. KN C 818/4, 4311/2, 816/10, 812/1, 4315/2 k.ú. Spišský Štiavnik,
do doby stanovenej na doplnenie predpísaných náležitostí.
Odôvodnenie
V predmetnom konaní bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil
nedostatky podania. Stavebník bol riadne upozornený na právne následky nedoplnenia podania
v určenom termíne.
Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku z dôvodov uvedených v tomto ustanovení správny
orgán konanie preruší. V konaní bude pokračovať, len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie
prerušilo. Počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona neplynú (§ 29 ods. 5).
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie.
Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015
Z.z.) preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach
účastníka konania.

Bc. Mária Kleinová
starosta obce
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Obce Spišský Štiavnik. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny
orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, v miestnom rozhlase,
na internete alebo na dočasnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

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

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

Doručí sa:
1.Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
2. Úrad PSK, Námestie Maratónu mieru 2, 080 01 Prešov
3. Marta Kériová, Priečna 8/8, 059 14 Spišský Štiavnik
4. Monika Tholtová, Liptovská Štiavnica 4, 034 01 Ružomberok
5. František Modrík, Lúčna 90/1, 059 14 Spišský Štiavnik
6. Ing. Marcel Martinko, Lúčna 91/2, 059 14 Spišský Štiavnik
7. Ing. Štefan Labuda, LABUDA – ASI s.r.o., Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice
8. ostatní účastníci konania, dotknutí vlastníci a vlastníci susedných nehnuteľností
verejnou vyhláškou
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– oznámi sa

