MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
__________________________________________________________________
Č. j.: 2017/0533/01646/004-La
Vo Svite dňa 12. 05. 2017

ROZHODNUTIE
o prerušení územného konania a výzva na úpravu návrhu

Verejná vyhlášk a
Dňa 21.02.2017 podal navrhovateľ CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit na Mesto
Svit, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:
"Preložka VN vedenia do zeme" na pozemkoch parc. č. KN – C 390/8, 486/1, 390/1
(KN – E 4883, 4884/1), 390/31, 390/59 v k. ú. Svit a pozemku parc. č. KN – E 2161
k. ú. Veľká. Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby bol
Okresným
úradom
Prešov,
odborom
výstavby
a bytovej
politiky
listom
č. OU-PO-OVBP1-2017/7615/7379 zo dňa 24.01.2017 určený príslušný stavebný úrad
- Mesto Svit. Dňom podania návrhu 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 na umiestnenie stavby v časti riešenia v k. ú. Veľká
upravili, resp. zredukovali, prípadne prepracovali. Nové riešenie musí byť odsúhlasené
Východoslovenskou distribučnou, a. s., Košice.
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
Dňa 21.02.2017 podal navrhovateľ CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit na Mesto
Svit, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:
"Preložka VN vedenia do zeme" na pozemkoch parc. č. KN – C 390/8, 486/1, 390/1
(KN – E 4883, 4884/1), 390/31, 390/59 v k. ú. Svit a pozemku parc. č. KN – E 2161
k. ú. Veľká. Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby bol

Okresným
úradom
Prešov,
odborom
výstavby
a bytovej
politiky
listom
č. OU-PO-OVBP1-2017/7615/7379 zo dňa 24.01.2017 určený príslušný stavebný úrad
- Mesto Svit. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad oznámilo podľa § 36 stavebného zákona listom
zo dňa 31.03.2017 začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania
a jednotlivo dotknutým orgánom a organizáciám a nariadilo ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 27.04.2017.
Mesto Poprad, ako dotknutý orgán zaslalo listom pod č. j.: 53908/4447/2017 OÚP-St zo dňa
27.04.2017 nesúhlasné stanovisko k umiestneniu časti stavby v k. ú. Veľká, a to s výstavbou
úsečníka na betónovom stožiari na vedení V405 medzi existujúcimi podpernými bodmi
VN405_29 a VN258/405_A1 na pozemku parc. č. KN – E 2161 v k. ú. Veľká, nakoľko
podľa súčasne platného ÚPN Mesta Poprad (od 01.04.2017) je predmetný úsek vzdušného
vedenia elektrickej energie určený na zrušenie. Zároveň v liste dotknutý orgán dáva
na vedomie, že pozemok parc. č. KN – E 2161 v k. ú. Veľká sa nachádza v ploche
pre riešenie územného plánu zóny ÚPN-Z Popradská voda.
Vzhľadom na to, že podaný návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie a vydanie
územného rozhodnutia, stavebný úrad vyzval navrhovateľa, aby návrh upravil, resp.
zredukoval, prípadne prepracoval 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 a Mesta Poprad. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta
Svit a Mesta Poprad.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta
Vyvesené dňa: ..........................

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené dňa: ............................

Doručí sa
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
Mesto Svit, cestný správny orgán, orgán ochrany prírody, územnoplánovací orgán
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu,
Levočská 852/31, 058 01 Poprad
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
BZ, spol. s r. o., Kapitulská 15, 811 01 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica
FINCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

