MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
__________________________________________________________________
Č. j.: 2017/5/12069/001-La
Vo Svite dňa 18. 01. 2017

ROZHODNUTIE
o prerušení územného konania a výzva na predloženie dokladov

Verejná vyhlášk a
Vlastníci pozemkov združených v Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov
35-9
Breziny
vo
Svite
v
zastúpení
......................................................................................................................................................
........................................................a PRODESIGN STUDIO, s. r. o., Nám. sv. Egídia 63/28,
058 01 Poprad podali dňa 16.12.2016 na Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad návrh
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavebných objektov: "SO 01 Nebytové hospodárske
objekty, SO 02.1 VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 NN rozvody, SO 03
Odvodnenie pozemkov" na pozemkoch parc. č. KN – C 462/194 – 462/214, 463/659
– 463/592, 463/596 – 463/893, 463/895, 463/958 – 463/999, 626/1 – 626/71, 463/7, 626/120,
463/555, 626/119, 463/569, 463/1, 480/34, 462/214, 462/2, 462/191, 474/1, 463/554,
629/691, 626/121, 626/120, 626/123, 626/129, 463/558, 626/125, 463/564 v k. ú. Svit
v existujúcej záhradkárskej osade 35-9 Breziny a priľahlých pozemkoch. Pre záhradkársku
osadu vydal Mestský národný výbor, odbor výstavby MH a obchodu vo Svite dňa
17.09. 1984 rozhodnutie o využití územia na zradenie záhradkárskej osady pod č. j.:
1765-V/84 na pozemkoch parc. č. 462/1, 462/4, 463/1, 463/8, 463/9 v k. ú. Svit. Uvedeným
dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Vás v y z ý v a v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 stavebného zákona, aby ste do 90 dní
odo dňa doručenia tejto výzvy svoj návrh doplnili o tieto doklady:
1. Poverenie vlastníkov pozemkov, t. j. Mesta Svit a vlastníkov jednotlivých záhrad
na zastupovanie v konaní.
2. Listy vlastníctva na všetky pozemky, ktorých sa návrh o umiestnenie stavebných
objektov týka.
3. Súhlas vlastníkov pozemkov k umiestneniu stavebných objektov SO 01, ako aj súhlas
vlastníkov pozemkov, ku ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke, alebo iné právo
na umiestnenie stavebných objektov „SO 02.1 VN prípojka a trafostanica 400 kVA,
SO 02.2 NN rozvody, SO 03 Odvodnenie pozemkov“.
4. Kópiu katastrálnej mapy na pozemky, ktorých sa návrh o umiestnenie stavebných
objektov týka.

5. Stanovisko Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie,
ochrany prírody a krajiny k umiestneniu stavebných objektov.
6. Stanovisko Okresného úradu v Poprade, Pozemkového a lesného odboru
k umiestneniu stavebných objektov.
7. Stanovisko Okresného úradu Poprad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie k umiestneniu stavebných objektov.
8. Stanovisko SUDOP Košice, a. s., ako spracovateľa projektovej dokumentácie
stavebného objektu „SO 111-2- PRELOŽKA CESTY III/3064“ k umiestneniu
stavebných objektov.
9. Stanovisko k umiestneniu stavebných objektov Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
ako príslušného cestného správneho orgánu (z pohľadu diaľnice D1).
10. Stanovisko Ministerstva vnútra, Centra podpory Prešov k umiestneniu stavebných
objektov.
11. Stanovisko Dopravného úradu - divízie civilného letectva, Bratislava k umiestneniu
stavby.
12. Potvrdenie platnosti vyjadrenia č. j.: 6611612797 zo dňa 13.05.2016 - Slovak
Telekom, a. s., Bratislava pre ďalšie obdobie, ktorého platnosť bola stanovená
do 13.11.2016.
13. Ak je to nevyhnutné, rozhodnutie Mesta Svit, ako príslušného orgánu štátnej správy
v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny, ktorým bol daný súhlas
na nevyhnutný výrub drevín.
14. Stanovisko ŽSR k umiestneniu stavebných objektov z pohľadu navrhovanej TEŽ
v ÚPN Mesta Svit. Prípadné pripomienky z tohto stanoviska je nutné zapracovať
do návrhu na umiestnenie stavebných objektov.
Na základe uvedeného Mesto Svit v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov územné konanie
v uvedenej veci

prerušuje.
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Pokiaľ nebudú
nedostatky podania v určenej lehote odstránené, bude územné konanie podľa § 35 ods. 2
stavebného zákona zastavené.
Odôvodnenie
Vlastníci pozemkov združených v Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov
35-9
Breziny
vo
Svite
v
zastúpení
......................................................................................................................................................
........................................................a PRODESIGN STUDIO, s. r. o., Nám. sv. Egídia 63/28,
058 01 Poprad podali dňa 16.12.2016 na Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad návrh
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavebných objektov: "SO 01 Nebytové hospodárske
objekty, SO 02.1 VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 NN rozvody, SO 03
Odvodnenie pozemkov" na pozemkoch parc. č. KN – C 462/194 – 462/214, 463/659
– 463/592, 463/596 – 463/893, 463/895, 463/958 – 463/999, 626/1 – 626/71, 463/7, 626/120,
463/555, 626/119, 463/569, 463/1, 480/34, 462/214, 462/2, 462/191, 474/1, 463/554,
629/691, 626/121, 626/120, 626/123, 626/129, 463/558, 626/125, 463/564 v k. ú. Svit

v existujúcej záhradkárskej osade 35-9 Breziny a priľahlých pozemkoch. Pre záhradkársku
osadu vydal Mestský národný výbor, odbor výstavby MH a obchodu vo Svite dňa
17.09. 1984 rozhodnutie o využití územia na zradenie záhradkárskej osady pod č. j.:
1765-V/84 na pozemkoch parc. č. 462/1, 462/4, 463/1, 463/8, 463/9 v k. ú. Svit. Uvedeným
dňom bolo začaté územné konanie.
Vzhľadom na to, že podaný návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie a vydanie
územného rozhodnutia, stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a konanie
prerušil. V konaní bude stavebný úrad pokračovať, len čo pominie prekážka, pre ktorú bolo
konanie prerušené.
Poučenie
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku
nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta
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