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Spoločný obecný úrad Svit
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Vo Svite dňa 20. 12. 2018

ROZHODNUTIE
o prerušení kolaudačného konania
a výzva na predloženie chýbajúcich dokladov

Verejná vyhláška
Stavebníci Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ZENIT vo Svite
v zastúpení predsedníčkou spoločenstva .............................................................................
podali dňa 12.01.2018 na Mesto Svit návrh na kolaudáciu stavby „Zastrešenie a zateplenie
bytového domu“ s. č. 326 na pozemku parc. č. KN – C 390/66 v k. ú. Svit. Na stavbu bolo
vydané stavebné povolenie Mestom Svit pod č. j.: 2016/02642/10186-La dňa 28.11.2016,
právoplatné dňa 05.12.2016. Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné 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 v súlade
s ustanovením § 81 ods. 3 stavebného zákona Vás vyzýva, aby ste do 60 dní odo dňa
doručenia tejto výzvy predložili tieto doklady:
1. Stanovisko Dopravného úradu Bratislava ku kolaudácii stavby.
Mesto Svit v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie v uvedenej veci

prerušuje.
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Pokiaľ nebudú tieto
nedostatky v určenej lehote odstránené, nebude návrhu na kolaudáciu stavby vyhovené.
Odôvodnenie
Stavebníci Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ZENIT vo Svite
v zastúpení predsedníčkou spoločenstva .............................................................................
podali dňa 12.01.2018 na Mesto Svit návrh na kolaudáciu stavby „Zastrešenie a zateplenie
bytového domu“ s. č. 326 na pozemku parc. č. KN – C 390/66 v k. ú. Svit. Na stavbu bolo
vydané stavebné povolenie Mestom Svit pod č. j.: 2016/02642/10186-La dňa 28.11.2016,
právoplatné dňa 05.12.2016. Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania zo dňa
./.

23.05.2018 bolo doručené účastníkom konania. Stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 19.06.2018. Zápisom do protokolu z kolaudačného konania
stavebný úrad vyzval stavebníkov na predloženie chýbajúcich dokladov a podkladov
k spoľahlivému posúdenie návrhu a stanovil lehotu na ich doplnenie. Vzhľadom na to,
že stavebníci do stanoveného termínu nepredložili k návrhu na kolaudáciu stavby stanovisko
Dopravného úradu ku kolaudácii stavby, stavebný úrad konanie rozhodnutím zo dňa
07.09.2018 prerušil a vyzval stavebníkov na predloženie požadovaného dokladu. Nakoľko
navrhovatelia v stanovenom termíne nedoložili požadované stanovisko, stavebný úrad
konanie týmto rozhodnutím prerušil a vyzval navrhovateľov na doplnenie podania.
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 zákona 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.
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