MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
__________________________________________________________________
Č. j.: 2017/1695/06196/004-La
Vo Svite dňa 26. 02. 2018

ROZHODNUTIE
o prerušení stavebného konania
a výzva na doplnenie žiadosti

Verejná vyhlášk a
Dňa 28.06.2017 podali Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 v zastúpení REMING CONSULT, a. s., Trnavská
cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023 na Mesto Svit žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavebný objekt „SO 402-38-06 ŽS Svit, prípojné komunikácie a chodníky
k preložke cesty III/3064“ na pozemkoch parc. č. KN – C 115/24, 115/33, 115/34, 463/564,
494/1, 494/26, 494/27, 494/28, 494/31, 494/32, 626/125, 626/126 v k. ú. Svit, stavebný
objekt „SO 402-38-07 ŽS Svit, prípojné komunikácie k nástupištiam a vykládke
k preložke cesty III/3064“ na pozemkoch par. č. KN – C 475/54, 626/98, 626/120, 626/127,
626/129 v k. ú. Svit a stavebný objekt „SO 402-34-08 ŽS Svit, Oplotenie záhradkárskej
osady Svit – Breziny (NDS 303-02)“ na pozemkoch parc. č. KN - C 463/564, 626/125
v k. ú. Svit v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 1. etapa, časť ODJAZD SVIT", na ktorú vydalo
Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č. j.: ÚRaSP 2800/05770-TA 1 dňa 31.12.2008 s jeho platnosťou na päť rokov odo dňa, kedy
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, t. j., dňa 04.03.2009. Uvedeným dňom bolo začaté
stavebné konanie.
Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v zastúpení REMING CONSULT,
a. s., Bratislava predložil dňa 21.12.2017 Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti
o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon EIA) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Modernizácia železničnej
trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 1. etapa“.
Uvedeným dňom sa začalo správne konanie vo veci predpokladaných vplyvov na životné
prostredie na Okresnom úrade v Poprade, ako príslušnom orgáne štátnej správy, ktorý
oznámil listom zo dňa 05.01.2018 zmenu navrhovanej činnosti.
Na základe tejto skutočnosti, Mesto Svit, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 2
ods. 1 písmena a) bodu 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
vo väzbe na ustanovenia § 3a, § 16
a § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 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

prerušuje
až do vyriešenia predbežnej otázky (§ 40 správneho poriadku) - vydania rozhodnutia
Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, či sa navrhovaná činnosť
bude posudzovať podľa zákona EIA.
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. V konaní bude
stavebný úrad pokračovať, len čo pominie prekážka, pre ktorú bolo konanie prerušené.
Odôvodnenie
Dňa 28.06.2017 podali Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 v zastúpení REMING CONSULT, a. s., Trnavská
cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023 na Mesto Svit žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavebný objekt „SO 402-38-06 ŽS Svit, prípojné komunikácie a chodníky
k preložke cesty III/3064“ na pozemkoch parc. č. KN – C 115/24, 115/33, 115/34, 463/564,
494/1, 494/26, 494/27, 494/28, 494/31, 494/32, 626/125, 626/126 v k. ú. Svit, stavebný
objekt „SO 402-38-07 ŽS Svit, prípojné komunikácie k nástupištiam a vykládke
k preložke cesty III/3064“ na pozemkoch par. č. KN – C 475/54, 626/98, 626/120, 626/127,
626/129 v k. ú. Svit a stavebný objekt „SO 402-34-08 ŽS Svit, Oplotenie záhradkárskej
osady Svit – Breziny (NDS 303-02)“ na pozemkoch parc. č. KN - C 463/564, 626/125
v k. ú. Svit v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 1. etapa, časť ODJAZD SVIT", na ktorú vydalo
Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č. j.: ÚRaSP 2800/05770-TA 1 dňa 31.12.2008 s jeho platnosťou na päť rokov odo dňa, kedy
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, t. j., dňa 04.03.2009. Uvedeným dňom bolo začaté
stavebné konanie.
Vzhľadom na skutočnosť, že podaná žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre
posúdenie stavby a vydanie stavebného povolenia, stavebný úrad vyzval stavebníka na
doplnenie žiadosti a konanie rozhodnutím zo dňa 20.09.2017 pod č. j.: 2017/1695/06196/002La na potrebný čas prerušil. Rozhodnutie o prerušení konania bolo stavebníkovi doručené
dňa 27.09.2017. Stavebník doručil dňa 24.11.2017 na stavebný úrad žiadosť o predĺženie
lehoty na doplnenie podania. Požiadavke stavebníka stavebný úrad vyhovel a rozhodnutím
zo dňa 01.12.2017 pod č. j.: 2017/1695/06196/003-La konanie na požadovaný čas
stavebníkom prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti. Stavebník dňa 09.02.2018
predložil prepracovanú projektovú dokumentáciu stavebného objektu „SO 402-38-06 ŽS
Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064“, v ktorej sa neuvažuje
s umiestnením a realizáciou časti predmetného stavebného objektu - cyklistického chodníka
na pozemku parc. č. KN – C 115/33 v k. ú. Svit, Mesto Svit. Stavebník - Železnice
Slovenskej republiky, Bratislava, v zastúpení REMING CONSULT, a. s., Bratislava predložil
Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie dňa 21.12.2017 podľa
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Modernizácia železničnej trate Žilina
– Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 1. etapa“. Uvedeným
dňom sa začalo správne konanie vo veci predpokladaných vplyvov na životné prostredie

na Okresnom úrade v Poprade, ako príslušnom orgáne štátnej správy, ktorý oznámil listom
zo dňa 05.01.2018 zmenu navrhovanej činnosti. Na základe tejto skutočnosti špeciálny
stavebný úrad prerušil stavebné konanie až do vyriešenia predbežnej otázky - vydania
rozhodnutia Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie,
či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA. V konaní bude špeciálny
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

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.

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

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

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
Účastníci verejnou vyhláškou
Na vedomie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

