OBEC BATIZOVCE
Štúrova 29, 059 35 B a t i z o v c e
Spoločný obecný úrad Svit

___________________________________________________________________________
Č. j.: Bt/178/2018/002-La
Vo Svite dňa 20. 12. 2018

ROZHODNUTIE
o zastavení územného konania
Navrhovateľ Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit zastúpené primátorom mesta
Ing. Miroslavom Škvarekom podalo dňa 22.03.2018 na Obec Batizovce návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit - Ulica
Okružná - chodník" na pozemkoch parc. č. KN - E 622/1, 621/2, 621/1, 620/2, 620/3,
619/4, 619/3, 618/2, 618/1, 617, 623/1, 530/3, 533/4, 530/18 v k. ú. Svit a pozemku
parc. č. KN - C 545 v k. ú. Svit. Príslušný stavebný úrad Obec Batizovce bol určený
Krajským stavebným úradom v Prešove, odborom štátnej stavebnej správy listom
č. 1/2004/00133-002/SP zo dňa 06.02.2004. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Batizovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1, § 119 ods. 3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie

z a s t a v u j e.
Odôvodnenie
Navrhovateľ Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit zastúpené primátorom mesta
Ing. Miroslavom Škvarekom podalo dňa 22.03.2018 na Obec Batizovce návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit - Ulica
Okružná - chodník" na pozemkoch parc. č. KN - E 622/1, 621/2, 621/1, 620/2, 620/3,
619/4, 619/3, 618/2, 618/1, 617, 623/1, 530/3, 533/4, 530/18 v k. ú. Svit a pozemku
parc. č. KN - C 545 v k. ú. Svit. Príslušný stavebný úrad Obec Batizovce bol určený
Krajským stavebným úradom v Prešove, odborom štátnej stavebnej správy listom
č. 1/2004/00133-002/SP zo dňa 06.02.2004. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Vzhľadom na to, že podaný návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie a vydanie
územného rozhodnutia, stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a konanie
rozhodnutím zo dňa 10.05.2018 na 90 dní prerušil. Navrhovateľovi bolo predmetné
rozhodnutie s výzvou doručené verejnou vyhláškou dňa 30.05.2015. V rozhodnutí o prerušení
konania stavebný úrad poučil navrhovateľa, že v konaní bude pokračovať, len čo pominie
prekážka, pre ktorú bolo konanie prerušené. Zároveň navrhovateľa poučil, že pokiaľ
je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú a pokiaľ nebudú nedostatky
./.

podania v určenej lehote odstránené, bude územné konanie podľa § 35 ods. 3 stavebného
zákona zastavené.
Vzhľadom na to, že navrhovateľ v stanovenej lehote 90 dní nedoplnil svoju žiadosť
o súhlas vlastníkov pozemkov potrebných k umiestneniu stavby, ku ktorým navrhovateľ
nemal vlastnícke, alebo iné právo a stanovisko Okresného úradu Poprad, pozemkového
a lesného odboru k umiestneniu stavby, stavebný úrad územné konanie zastavil.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia podaním na Obec Batizovce. Po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Obce Batizovce a Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Obce Batizovce a Mesta Svit.

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce
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