
Obec Spišský Štiavnik
špeciálny stavebný úrad

Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Č. 878/2019 V Spišskorn Štiavniku dňa 21.09.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Rozhodnntie o torn, že fyzická osoba nieje účastníkorn konania

Obec Spišský Štiavnik, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozernných
kornunikácií podl‘a * 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pčsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie úzernné celky v zncní neskorších predpisov a
~ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozernných kornunikáciách (cestný zákon) v zimní neskorších
predpisov a to pósobnost‘ špeciálneho stavebného úradu pre rniestne komunikácie a účelové
kornunikácie podľa ~ 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podFa ~ 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o
územnoni plánovaní a stavebnorn poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v konaní
vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Spišský Stiavnik chodník pre pešich 1.
etapa “ na poz. parc.Č. KN C 818/4, 4311/2, 812/46 (odČlenený z poz. parc.Č. KN C 8] 2fl), 816/108
(odČ]enený z poz. parc.Č. KN C 8t6/lO), 4315/2v k.ú. Spišský Stiavnik, podľa ~ 14 ods. I zákona Č.
71/1967 Zb. o správnorn konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d‘a[ej len “správny
poriadok‘) vydáva toto

r o zli o d a a ti e:

.. . : nie je účastníkom konania
vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Spišský Stiavnik chodník pre peších 1.
etapa “ na poz. parc.Č. KN C 818/4, 4311/2, 812/46 (odč~enený z poz. parc.Č. KN C 812/I), 81 6/tOS
(odČlenený z poz. parc.Č. KN C 816/10), 4315/2 v kú. Spišský Stiavnik, vedenej na tunajšom
správnorn orgáne pod číslorn 878/2019.

Od ů v od fl C n je:

Obec Spišský Štiavnik — špcciálny stavebný úrad vydal stavebné povolenie pre stavbu
„Spišský Štiavnik chodník pre peších I. etapa “ na poz. parc.Č. KN C 818/4, 4311/2, 812/46
(odčlenený z poz. parc.Č. KN C 812/I), 816/108 (odČlenený z poz. parc.Č. KN C 816/10), 4315/2
v k.ú. Spišský Stiavnik, pod Čislorn 878/2019 zo dňa 09.06.2020, pre stavebníka Obec Spišský
Stiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Stiavnik. Okresný úrad Poprad odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácii zrušil rozhodnutie prvostupňového orgánu rozhodnutím pod číslorn OU
PP-OCDPK-2020/0 13845-02 zo dňa 4.08.2020 z dóvodu, že

. . nie je úČastníkorn tohto konania a vec vrátil na nové prejednanie
a rozhodnutie.



V rámci prednietnej veci žiadosti o vydanie v konaní stavebného povolenia pre stavbu
„Spišský Stiavnik chodník pre peších I. etapa “ na poz. parc.č. KN C 8 18/4, 4311/2, 8 12/46
(odčlenený zpoz. parc.č. KN C Sf2/I), 816/108 (odčlenený z poz. parc.č. KN C 816/10), 4315/2
v kú. Spišský Stiavnik v správnom konaní sa

svojim podaním - odvolanie zo dňa 22.06.2020 domáhal postavenia účastníka konania podl‘a
14 ods. I správneho poriadku, pretože by mohol byť rozhodnutím správneho orgánu dotknutý na

svojich právach.
Toto svoje tvrdenie a rozsah možného zásahu do svojích konkrétnych subjektivnych práv

však b!ižšie nekonkretizoval a tiež
neuviedol dčvody. nrc ktoré by menovaný mohof byť ukrátený na svojich právach.

Správný orgán je povinný vymedziť okruh účastnikov konania.

V zmysle ust. ~ 59 ods. I stavebného zákona: Účastní/emi stavebného konania sú

a) stavebník,

W osoby, ktoré nzajú vlastnícke alebo mé práva kpozemkom a stavbám na nich vrátane
sused/acich pozemkov a stavieb, ak leh v!astnícke alebo mé práva k týmtopozemkom a
stavbám můžu byt‘ stavebným povolením priamo dotknuté,
c,) cla/š/e osoby, ktorým toto postaven/e vyplýva z osobitného predp/su
d) stavebný dozor alebo /eva!ij7kovaná osoba,
e,1 projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby

V zmysle ust. ~ 14 ods. I správneho poriadku: Účastníkom kanon/a je ten, o koho prdvach,
prdvom chránených záujmoch alebo povinnost/ach sa má konať alebo koho práva, právoni chránené
záujmy alebo povinnosti můžu byt‘ rozhodnutím pr/aulo dotknuté; účastníkom kona,i/a je aj ten, lao
tvrdí, že může byt‘ rozhodnutím vo svojich prdvach, prdvom chránených záujlnoch alebo povinnost/ach
priamo dotknutý a to až do času, kým sa pre ukáže opak

V zrnysle ust. ~ 14 ods. 2 správneho poriadku: Učastníkom konaniaje aj ten, kwnu osobitný
zákon také postaven/e pr/zrniva.

Účastník konania je definovaný kombináciou troch všeobecných kritérií ajedného špeciálneho
kritéria. Vo všetkých prípadoch je znakom účastníka konania hmotnoprávny pomer ~zickej osoby
alebo právnickej osoby k veci, ktorá je predmetom konania. Inými slovami správný poriadok
vyn-iedzuje. kto je účastníkom konania, no odpoved‘ na to, na koho sa táto definícia vzťahuje, dávajú
predpisy hmotného práva. Až z týchto predpisov vyplýva okruh osób, ktoré sú alebo ktoré sa móžu
stať nositeľnii práv a povinnosti, o ktorých správný orgán rozhoduje.

Z predložených dokladov stavebnikorn správný orgán má zato, že
: nic je účastníkom konania v prejednávanej veci.

Správný orgán nepriznáva
postavenie účastníka konania, nakoľko nesplňa zákonné podmienky, ktoré by zakiadali status

účastníka predmetného konania a tiež z dóvodu, že nedójde k zásahu do vlastnickeho práva ani k
dotknutiu práv, právom chránených záujniov alebo povinnosti. Správný orgán konštatuje, že

nic je nositel‘om zákonných práv pre
postavenie účastníka v konaní z dávodu, že nie je vlastnikoni susedného pozemku a ani susednej
stavby a zároveň právna pozicia sa
vydaním stavebného povolenia žiadnym spósobom nezmení.

Na základe vyššie uvedených ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov neboli preukázané žiadne skutočnosti, ktoré by tvrdenic

o postavení účastníka správneho konania v danej veci potvrdzovali.
Podľa ~ 14 ods. I správneho poriadku účastníkom konaniaje aj ten, kto tvrdí, že by mohol byť

rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach dotknutý, a to až
do času, kým sa nepreukáže opak.
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Vzhľadom na výsledky súvisiaceho dokazovania správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené
vo výroku rozhodnutja.

P o U Č e fl i e:

Podl‘a ~ 53 a nasl. správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie (riadny
opravný prostriedok), a to v eliote 15 dní odo dĎa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Obec Spišský Stiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Stiavnik.
Rozhodnut je je Po vyčerpaní iladnych opravných prostriedkov preskúniateľné správnym súdom podl‘a
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon Č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené Po dobu 15 dní na
úradnej tabuli v obci Spišský Stiavnik a súČasne oznámené mým spósobom v mieste
obvyklým — rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej úradnej tabuli správneho
orgánu na mieste, ktorého sa ‘<onanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je
dňom doruČenja.

Vyveserié dňa: Zvesené dňa:

pečiatka a podpis pečiatka a podpis

~ ~ri3S~ 31:AJNIK
J 4ori~oska 2s11

059 14 SpiŠský Stiavnik
ičo: 00326569

N~ř 010: 2020674986

Rozhodnutie sa doručí:
I. Obec Spišský Stiavnik, l-lornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
2. .

3. ostatní účastníci konania, dotknutí vlastníci susediacich pozemkov — oznámi sa verejnou vyhláškou
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