MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
__________________________________________________________________
Č. j.: 2017/2367/08043/002-La
Vo Svite dňa 16. 10. 2017

ROZHODNUTIE
o prerušení stavebného konania
a výzva na doplnenie žiadosti

Verejná vyhlášk a

Dňa 18.09.2017 podal stavebník CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit na Mesto
Svit, ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
"Preložka VN vedenia do zeme" na pozemkoch parc. č. KN – C 390/59, 390/91, 390/92,
390/93,
390/1
(KN
–
E
4883,
4884/1,
4886/1,
4886/2),
486/1,
390/8 v k. ú. Svit, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Svit pod č. j.:
2017/0533/01646/005-La dňa 01.08.2017, právoplatné dňa 06.09.2017. Nakoľko stavebník
pri podaní žiadosti nezaplatil správny poplatok, stavebný úrad vyzval listom zo dňa
20.09.2017 stavebníka na jeho zaplatenie. Po zaplatení správneho poplatku bolo začaté
stavebné 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 vyzýva
v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona, aby ste najneskôr do 120 dní odo dňa
doručenia tejto výzvy svoju žiadosť doplnili o nasledovné:
1. Doklad o inom práve k pozemkom parc. č. KN – C 390/59, 390/91, 390/92,
390/93, 390/1 (KN – E 4883, 4884/1, 4886/1, 4886/2), 486/1,
390/8 v k. ú. Svit v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona,
t. j. k pozemkom potrebným na realizáciu stavby, ku ktorým nemá stavebník
vlastnícke právo.
2. Stanovisko Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru
k vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde
(podmienka č. 13 územného rozhodnutia).
3. V projektovej dokumentácii stavby – situácii stavby v dvoch vyhotoveniach
stavby hrubo vyznačiť trasu nového VN vedenia.
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 18.09.2017 podal stavebník CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit na Mesto
Svit, ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
"Preložka VN vedenia do zeme" na pozemkoch parc. č. KN – C 390/59, 390/91, 390/92,
390/93,
390/1
(KN
–
E
4883,
4884/1,
4886/1,
4886/2),
486/1,
390/8 v k. ú. Svit, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Svit pod č. j.:
2017/0533/01646/005-La dňa 01.08.2017, právoplatné dňa 06.09.2017. Nakoľko stavebník
pri podaní žiadosti nezaplatil správny poplatok, stavebný úrad vyzval listom zo dňa
20.09.2017 stavebníka na jeho zaplatenie. Po zaplatení správneho poplatku bolo začaté
stavebné konanie. 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: ............................
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Doručí sa
Účastníci konania
Na vedomie
CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Miloš Haver, Záborského 23, 058 01 Poprad

