
1 

Obec  Červenica pri Sabinove 

Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 

č.j. 85/2018-64/Mp-03                                   V Pečovskej Novej Vsi, dňa 04.07.2018 

 

 

 

    VEREJNÁ VYHLÁŠKA     

Rozhodnutie o prerušení konania 
  

 

 Obec Červenica pri Sabinove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods.1 a § 119 ods. 3 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 35 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.  

(stavebný zákon) v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny      

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 

 

p r e r u š u j e 

 

konanie vo veci územného konania pre umiestnenie stavby pod názvom: „Miestna komunikácia k 

židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi“ na pozemku parc. č. KN-C  319/2, 331/4, 332/10, 

1543/5, 331/11, 1542/72, 331/3, 331/9, 329/3, 331/8, 330/3, 329/2, 331/7, 331/6, 331/5, 331/10,  

332/9, 332/8 a KN-E 746/2, 795/2, 333/2 katastrálne územie Pečovská Nová Ves, vedenej na    

tunajšej obci pod číslom  85/2018-64/Mp. 

 

Konanie sa prerušuje na lehotu 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, požadujeme v určenej 

lehote doplniť: 

 

1. súhlasy/iné právo k dotknutým pozemkom, na ktorých sa stavba má umiestniť 

 

 Ak požadované doklady v určenej lehote nebudú doplnené, konanie bude podľa  § 35 ods. 3 

zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v súlade § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené. 

 

 

Odôvodnenie 

 

 Stavebník v konaní o umiestnení stavby pod názvom: „Miestna komunikácia k židovskému 

cintorínu v Pečovskej Novej Vsi“ na pozemku parc. č. KN-C  319/2, 331/4, 332/10, 1543/5,         

331/11, 1542/72, 331/3, 331/9, 329/3, 331/8, 330/3, 329/2, 331/7, 331/6, 331/5, 331/10, 332/9,     

332/8 a KN-E 746/2, 795/2, 333/2 katastrálne územie Pečovská Nová Ves nepredložil súhlasy       

vlastníkov dotknutých pozemkov, na ktorých bude stavba umiestnená, ani nepreukázal iné právo 

k pozemkom, preto príslušný stavebný úrad konanie prerušil a vyzval stavebníka, aby v určenej  

lehote 90 dní preukázal iné právo k pozemkom dotknutých stavbou. 

 Podľa  35, ods. 3, zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodov uvedených 

v tomto ustanovení správny orgán konanie preruší. V konaní bude obec pokračovať, len čo odpadne 

prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo. 
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 Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú (§ 29 ods. 5 správneho 

poriadku) 

Poučenie: 

 Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa § 29 ods. 3  správneho poriadku podať odvolanie; 

možno ho však napadnúť odvolaním proti rozhodnutiu vo veci samej. 

Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) 

preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach 

účastníka konania. 

 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves, za deň doručenia tohto oznámenie účastníkom konania 

sa považuje pätnásty deň jej vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Spodník 

                                                                                                                                       starosta obce      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Na vedomie  : 

- Obec Pečovská Nová Ves 

- Obec Červenica pri Sabinove 

- Spis 


