OBEC VYDRNÍK – STAVEBNÝ ÚRAD
Vydrník č. 55, 059 14 Spišský Štiavnik
-------------------------------------------------------------------------Číslo: OcÚ-Vyd/15/2020-2021/Má-pr. 2.

Vo Vydrníku, dátum: 02.03.2021

Vybavuje: Mgr.. A. Mazurová, tel.: 052/7887 151

Pán
Ján ŽIGA
VYDRNÍK 22
059 14 Spišský Štiavnik

Vec: Rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie dokladov

Rozhodnutie
Verejná vyhláška

Dňa 07.01.2020 ste podali na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné povolenie
stavby: „Rodinný dom – novostavba“ na pozemku parc. č. 890/73 (reg. „C“) s prístupom po
pozemku parc. č. 1222/1 (reg. „C“) z komunikácie v užívaní obce, ktorá je vo vlastníctve SR
SPF Bratislava, v kat. území Vydrník. Pretože predložené doklady a stanoviská nestačia na
riadne posúdenie žiadosti z hľadiska záujmov sledovaných v konaní k dodatočnému
povoleniu stavby, Obec Vydrník ako vecne a územne príslušný stavebný úrad Vás opätovne
vyzýva
v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm. b) a ust. § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zmien a doplnkov, aby
ste v lehote do 120 dní od doručenia tejto výzvy, žiadosť primerane doplnili dokladmi
nevyhnutnými pre spoľahlivé posúdenie dôsledkov rozostavanej stavby v území o:
1. Platný vlastnícky doklad od pozemku parc. č. 1222/4 reg. („C“), ktorý bol odčlenený
z pozemku parc. č. 1222/1 (GP č. p. 48/19, úradne overený dňa 03.07.2019, pod číslom:
G1-595/119) v kat. území Vydrník, na ktorom je umiestnená časť stavby v rozsahu
2,- m2, resp. doklad o inom práve v zmysle ust. § 139 ods. 1 pís. a) t. j. užívanie
pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, alebo dohody o budúcej zmluve
o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, so SR
Slovenským pozemkovým fondom Bratislava.
2. Na základe geometrického plánu zamerania rozostavanej stavby, predložiť upravenú
projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby 2x, na ktorú bude
nadväzovať projekt požiarnej ochrany a statika.

4. Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo in opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy – súhlas pozemkového a lesného odboru k zmene druhu
poľnohospodárskej pôdy a obce - vyjadrenie k žumpe.
5. Stavebný úrad si vyhradzuje právo na požadovanie ďalších dokladov, ktorých požiadavka
na doplnenie vyplynie z doložených podkladov a stanovísk (pre presné a úplné zistenie
skutočného stavu veci).
Z uvedených dôvodov Obec Vydrník – stavebný úrad, podľa ust. § 29 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zmien a doplnkov konanie
k dodatočnému povoleniu stavby p r e r u š u j e s výzvou v lehote na 120 dní od doručenia.
Odôvodnenie
Dňa 07.01.2020 ste podali na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné povolenie
stavby: „Rodinný dom – novostavba“ na pozemku parc. č. 890/73 (reg. „C“) s prístupom po
pozemku parc. č. 1222/1 (reg. „C“) z komunikácie v užívaní obce, ktorá je vo vlastníctve SR
SPF Bratislava, v kat. území Vydrník. So žiadosťou ste predložili:
1. Právo prechodu a prejazdu – Jozef Žiga a spol., k. ú. Vydrník č. SPFZ126191/2019
a SPFS41085/2019/RO-31-002 z 03.09.2019.
2. Vyjadrenie SPP č. TD/NS/0350/2019/Hy z 29.05.2019.
3. Vyjadrenie OÚ PP-OSŽP, Poprad zn. OU-PP-OSZP-2019/009719-02/BL
z 05.06.2019.
4. Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu, vodovod a kanalizácia –
žiadosť o vydanie súhlasu pre potreby vystavenia stavebného povolenia z 13.03.20119
5. GP na oddelenie nehnuteľnosti p. č. 890/73-77 úradne overený 06.12.2017, číslo: G11074/17.
6. Projekt stavby v rozsahu: sprievodná správa;, architektúra (zdravotechnika, ÚK, SO
02 Odberné elektrické zariadenie); riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby; statický
posudok stavby a energetický posudok – 2x.
Na základe takto predloženej žiadosti s vyššie uvedenými dokladmi, stavebný úrad dňa
30.01.2020 Vám zaslal výzvu na doplnenie podania a prerušil konanie v lehote na 60 dní od
doručenia, v ktorej žiadal doplniť:
1. Rozhodnutie okresného úradu Poprad odbor pozemkový a lesný, Nábrežie Jána Pavla
II. 16, Poprad k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy.
2. Upozornil Vás, že v zmysle ust. § 88a ods. 2, stavebného zákona: Ak vlastník stavby
požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže
rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
Dňa 19.03.2020 bolo stavebným úradom na stavbu „Rodinný dom – novostavba“
zahájené konanie podľa § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v spojení s §
88 stavebného zákona o odstránení stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho
šetrenia, ktoré bolo v obci oznámené aj verejnou vyhláškou. Dňa 13.10.2020 bola Vám
zaslaná Výzva na zaplatenie správneho poplatku vo veci žiadosti o dodatočné povolenie
stavby: „Rodinný dom – novostavba“, na základe ktorej ste dňa 20.10.2020 správny poplatok
uhradili. Dňa 10.11.2020 ste predložili GP na zameranie rozostavanej stavby, na pozemku p.
č. 890/81 a 1222/4, úradne overený 03.07.2019, číslo: G1-595/19, preto na základe tohto GP
stavebný úrad cez kataster portál doplnil platné vlastnícke doklady s pozemkami, na ktorých
je umiestnená stavba. Jedná sa o LV č. 500 s parcelným číslom 890/73, ktorý je vo Vašom
výlučnom vlastníctve a LV č. 469, ktorý obsahuje aj parc. č. 1222/1, kde na časti tohto

pozemku parc. č. 1222/4 reg. („C“), ktorý bol odčlenený z pozemku parc. č. 1222/1 (GP č. p.
48/19, úradne overený dňa 03.07.2019, pod číslom: G1-595/119) vo výlučnom vlastníctve
SR SPF Bratislava, je postavená Vaša časť stavby o zastavanej ploche 2,00 m2.
Na základe takto predložených dokladov stavebný úrad opätovne oznámil začatie konania
o dodatočnom povolení stavby, kde podľa úradne overeného GP na zameranie rozostavanej
stavby zo dňa 03.07.2019, číslo: G1-595/19 uviedol aj parc. č. 1222/1, pretože časť stavby
o rozmere 2 m2, má nároky na tento pozemok, na ktorom podľa GP je odčlenená stavba
s vlastným parc. č. 1222/4 a stanovil lehotu pre uplatnenie prípadných námietok účastníkom
konania. V obci Vydrník bolo oznámenie doručené aj verejnou vyhláškou. V stanovenej
lehote žiadal stavebný úrad predložiť:
1. Platný vlastnícky doklad od pozemku parc. č. 1222/4 reg. („C“), ktorý bol odčlenený
z pozemku parc. č. 1222/1 (GP č. p. 48/19, úradne overený dňa 03.07.2019, pod číslom:
G1-595/119) v kat. území Vydrník, na ktorom je umiestnená časť stavby v rozsahu
2,- m2, resp. doklad o inom práve v zmysle ust. § 139 ods. 1 pís. a) t. j. užívanie
pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, alebo dohody o budúcej zmluve
o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, so SR
Slovenským poz. fondom Bratislava.
2. Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo in opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy – súhlas pozemkového a lesného odboru k zmene druhu
poľnohospodárskej pôdy a obce - vyjadrenie k žumpe.
3. Prehlásenie odborného dozoru
4. Stavebný úrad si vyhradzuje právo na požadovanie ďalších dokladov, ktorých
požiadavka na doplnenie vyplynie z predložených podkladov a stanovísk (pre presné
a úplné zistenie skutočného stavu veci).
Keďže k dnešnému dňu nedošlo k predloženiu dokladov tak, ako sú uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia, bolo predložené iba vyjadrenie VSD a. s, preto došlo tunajším
stavebným úradom opätovne k prerušeniu správneho konania po prehodnotení dokladovej
časti, kde stavebný úrad dospel k záveru, že v prvom oznámení nebolo umiestnenie stavby na
pozemku parc. č. 1222/1 a predloženie dokladov, tak ako sú vyššie uvedené. Z tohto dôvodu
došlo opätovne k prerušeniu konania v lehote na 120 dní od doručenia s tým, že stavebník
v určenej lehote stavebným úradom, predloží relevantný doklad, tak ako je to uvedené v bode
1. tohto rozhodnutia. Stavebný úrad si ponechal právo na požadovanie ďalších dokladov,
ktorých požiadavka na doplnenie vyplynie z doložených podkladov a stanovísk (pre presné
a úplné zistenie skutočného stavu veci).
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa ust. § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správy poriadok) v znení zmien a doplnkov nemožno odvolať. Pokiaľ je
konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Stavebný úrad bude v konaní
pokračovať len čo pominú prekážky a dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené z vlastného
podnetu, alebo na podnet účastníkov konania.
Mgr. Jozef BIZOŇ
starosta obce

Toto rozhodnutie má podľa ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení zmien a doplnkov a ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené spolu s prílohami na úradnej tabuli po dobu 15
dní spôsobom v mieste obvyklým. Doporučujeme tiež zabezpečiť aj iné doručenie v obci.
Ustanovenie § 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku – doručenie verejnou vyhláškou použije
správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to
ustanovuje osobitný zákon. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým,
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na úradnej tabuli správneho orgánu, na mieste, ktorého
sa konanie týka.
Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje
oddialenie dňa doručenia. Ten sa stáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné
prekročenie stanovenej lehoty zverejnenia.
Príloha na vyvesenie:
- kópia GP na zameranie rozostavanej stavby

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Obdržia:
2. SPF, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11
3. Projektant: Helena Čujová, Hlavná 190, 053 15 Hrabušice – 2x
4.
Ing. Vladimír Trošok, Agátová 8, 052 01 Sp. Nová Ves
5. Stavebný dozor: Ing. Viera Dikantová, Ludvika Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad
6. Ostatní účastníci konania doručenie verejnou vyhláškou
7. OÚ Poprad - OSŽP, Nám. Jána Pavla II., č. 16, 058 01 Poprad – 4x
8. OÚ Poprad – PLO, Nám. Jána Pavla II., č. 6, 058 01 Poprad
9. KPÚ, Sobotské nám. 1735/6, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
10. ST a. s., Poštová 18, P. O. BOX D-30, 042 10 Košice
11. VSD a. s., Mlynská 31, Košice
12. PVPS, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
13. SPP-D, a. s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Co: Obec Vydrník – stavebný úrad

