MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
__________________________________________________________________
Č. j.: 2016/2017/01628/06439/004-La
Vo Svite dňa 03. 07. 2017

ROZHODNUTIE
o prerušení stavebného konania
a výzva na doplnenie žiadosti

Verejná vyhlášk a
Dňa 13.06.2016 podal stavebník LUGARO, spol. s r. o., Štúrova 872, 059 21 Svit v zastúpení
PRODESIGN STUDIO, s. r. o., Nám. sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad na Mesto Svit,
ako príslušný špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné
objekty: "SO 03 Kanalizačná prípojka, SO 04.1 Preložka plynovodu, SO 06 Spevnené
plochy, SO 06.1 Preložka oplotenia" v rámci stavby "Obchodné centrum „KOPČEK“
nadstavba" na pozemkoch parc. č. KN - C 406/4, 406/2, 229/12 v k. ú. Svit a pozemku
parc. č. KN – C 229/282 v k. ú. Svit, ktorý bol oddelený z pozemkov parc. č. KN - C 229/12
a 406/2 k. ú. Svit geometrickým plánom č. 32873026-52/2014.
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 vyzýva
v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona, aby ste do 60 dní odo dňa doručenia
tejto výzvy svoju žiadosť doplnili o nasledovné:
1. Stanovisko Východoslovenskej distribučnej, a. s. Košice k realizácii stavby.
Mesto Svit v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné konanie v uvedenej veci

p r e r u š u j e.
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Pokiaľ nebudú
nedostatky podania v určenej lehote odstránené, bude konanie podľa § 60 ods. 2 stavebného
zákona zastavené.
Odôvodnenie
Dňa 13.06.2016 podal stavebník LUGARO, spol. s r. o., Štúrova 872, 059 21 Svit v zastúpení
PRODESIGN STUDIO, s. r. o., Nám. sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad na Mesto Svit,
ako príslušný špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné
objekty: "SO 03 Kanalizačná prípojka, SO 04.1 Preložka plynovodu, SO 06 Spevnené
plochy, SO 06.1 Preložka oplotenia" v rámci stavby "Obchodné centrum „KOPČEK“

nadstavba" na pozemkoch parc. č. KN - C 406/4, 406/2, 229/12 v k. ú. Svit a pozemku parc.
č. KN – C 229/282 v k. ú. Svit, ktorý bol oddelený z pozemkov parc. č. KN - C 229/12
a 406/2 k. ú. Svit geometrickým plánom č. 32873026-52/2014. Vzhľadom na skutočnosť,
že podaná žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby a vydanie
stavebného povolenia, stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti 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.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Vyvesené dňa: ..........................

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

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Mesto Svit, cestný správny orgán, územnoplánovací orgán, ŽP, Hviezdoslavova 268/32,
059 21 Svit
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Alžbetina 5, 058 01 Poprad
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
Účastníci verejnou vyhláškou

Na vedomie
LUGARO, spol. s r. o., Štúrova 872, 059 21 Svit
PRODESIGN STUDIO, s. r. o., Nám. Sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad

