MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit

__________________________________________________________________
Č. j.: 2018/1652/13626/003-La
Vo Svite dňa 21. 11. 2018

ROZHODNUTIE
o prerušení územného konania a výzva na predloženie dokladov

Verejná vyhlášk a
Dňa 24.07.2018 podal navrhovateľ Tatranská mliekareň, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok v zastúpení PRODESIGN STUDIO, s. r. o., Nám. sv. Egídia 63/28,
058 01 Poprad na Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby: "Predajné a servisné centrum Volvo" na pozemkoch parc. č. KN - C
466/1, 466/2, 467/1, 477/1 (KN – E 1-2245/6, 1-7819/1), 117/179, 229/224, 140/6, 140/3,
239/1, 206/31, 117/2, 465/2, 464/1, 495/5, 140/20 v k. ú. Svit. Po zaplatení správneho
poplatku 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. Súhlas vlastníkov pozemkov k umiestneniu stavby, ku ktorým nemá navrhovateľ
vlastnícke, alebo iné právo (aktualizovaný súhlas).
2. V projektovej dokumentácii (v situácii) vyznačiť stavebný objekt SO 11 Prípojka
slaboprúdu. Do textovej časti projektovej dokumentácie doplniť popis stavebného
objektu - SO 02 Križovatka.
3. Do objektovej skladby zahrnúť aj stavebný objekt – Preložka zastávky SAD.
4. Aktualizované vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov (priložené
vyjadrenia a záväzné stanoviská sú z rokov 2014, 2015, 2016).
5. Stanovisko Mesta Svit, ako príslušného cestného správneho orgánu.
6. Stanovisko ORANGE Slovensko, a. s., Bratislava k umiestneniu stavby, nakoľko pre
túto spoločnosť bolo v roku 2018 vydané rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej
stavby "FTTH - SVIT“ na pozemkoch, ktoré sú predmetom návrhu na umiestnenie
stavby.
7. Stanovisko UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Košice k umiestneniu stavby.
8. Stanovisko ANTIK Telecom, s. r. o., 040 01 Košice k umiestneniu stavby.
9. 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.

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 24.07.2018 podal navrhovateľ Tatranská mliekareň, a. s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok v zastúpení PRODESIGN STUDIO, s. r. o., Nám. sv. Egídia 63/28,
058 01 Poprad na Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby: "Predajné a servisné centrum Volvo" na pozemkoch parc. č. KN - C
466/1, 466/2, 467/1, 477/1 (KN – E 1-2245/6, 1-7819/1), 117/179, 229/224, 140/6, 140/3,
239/1, 206/31, 117/2, 465/2, 464/1, 495/5, 140/20 v k. ú. Svit. Po zaplatení správneho
poplatku bolo začaté územné konanie.
Vzhľadom na to, že podaný návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie návrhu
a vydanie územného rozhodnutia, stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu
a konanie prerušil rozhodnutím zo dňa 28.08.2018. Dňa 19.11.2018 bola doručená
na stavebný úrad žiadosť navrhovateľa o predĺženie lehoty na doplnenie návrhu. Stavebný
úrad žiadosti vyhovel a predĺžil lehotu na doplnenie návrhu o 60 dní. 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

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

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

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
Účastníci verejnou vyhláškou
Na vedomie
Tatranská mliekareň, a. s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
PRODESIGN STUDIO, s. r. o., Nám. sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad

