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Obec  Červenica pri Sabinove 

Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 

č.j. 82/2020-43/Mp-03                                V Pečovskej Novej Vsi, dňa 30.06.2020 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Výzva na doplnenie návrhu a rozhodnutie o prerušení územného 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“), vzhľadom na to, že podanie neobsahuje 

náležitosti určené podľa § 3 vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona,   

v y z ý v a 

v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona navrhovateľa Obec Pečovská Nová Ves zastúpenú 

Obecným úradom Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves IČO 00327590 aby podanie doplnila o 

predpísané náležitosti, a to: 

 

1. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov 

štátnej správy a obce a to: 

    -  Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie   

 Na doplnenie podania správny orgán určuje lehotu 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. 

Pokiaľ návrh v rozsahu podľa výzvy navrhovateľ v určenej lehote nedoplní, stavebný úrad v zmysle 

§ 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie zastaví. 

Rozhodnutie 

  

 Obec Červenica pri Sabinove, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák.č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov 

v spojení s § 119 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ správny poriadok “), vo veci 

návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre umiestnenie stavby: „Pečovská Nová Ves- 

2x12 b.j. bežný štandard“ na pozemku parc. č. KN-C 405/1; 1544/26, 1544/29, 1472/35, 1542/2, 

1542/10, 1544/31, 1544/32, 1544/33, 1544/34 1545/5, 1544/16, 1545/5 a KN-E 336/3 katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves, v rozsahu SO 08 Úprava NN vedenia a DP; SO 09 Úprava vedenia 

Verejného Osvetlenia; SO 10 Odberné elektrické zariadenia – 2x 12b.j.  navrhovateľa Obec 

Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves IČO 

00327590 (ďalej len „navrhovateľ“) zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona, nie je v súlade s ustanovením § 3 vyhl. 

MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v     

návrhu chýbajú niektoré náležitosti potrebné pre riadne posúdenie. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 správneho poriadku územné konanie 

p r e r u š u j e, 

do doplnenia návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby o chýbajúce náležitosti   

podľa výzvy stavebného úradu, najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t.j. do 90 

dní odo dňa doručenia tejto výzvy navrhovateľovi. 
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Upozornenie: 
 Súčasne tunajší úrad týmto upozorňuje navrhovateľa, že ak v stanovenej, prípadne    

predĺženej lehote nebude z jeho strany zjednaná náprava požadovaným spôsobom, stavebný úrad 

podľa § 35 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v súlade s ust. § 30 ods. 1 písm. d) 

správneho poriadku konanie  zastaví. 

 

Odôvodnenie 

 

 Navrhovateľ Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom Hlavná 33, 082 56 

Pečovská Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 03.03.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia 

pre umiestnenie líniovej stavby pod názvom: „Pečovská Nová Ves - 2x12 b.j. bežný štandard“ v 

rozsahu SO 08 Úprava NN vedenia a DP; SO 09 Úprava vedenia Verejného Osvetlenia; SO 10 

Odberné elektrické zariadenia – 2x 12b.j. na pozemku parc. č. KN-C 405/1; 1544/26, 1544/29, 

1472/35, 1542/2, 1542/10, 1544/31, 1544/32, 1544/33, 1544/34 1545/5, 1544/16, 1545/5 a KN-E 

336/3 katastrálne územie Pečovská Nová Ves. 

 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 oznámila listom č. j. 

82/2020-43/Mp-02 zo dňa 04.03.2020 začatie územného konania o umiestnení stavby dotknutým 

orgánom a  účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadila k predloženému návrhu    

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.04.2020. pri miestnom šetrení  

stavebný úrad zistil, že návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby neposkytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a v podanom návrhu chýbajú náležitosti predpísané v § 3 

vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval navrhovateľa, aby návrh spôsobom a 

v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak územné konanie zastaví. 

Primeranou lehotou na doplnenie návrhu je s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich  

náležitostí lehota 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy navrhovateľovi. 

 Z dôvodov vyššie uvedených stavebný úrad konanie prerušil tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. Pokiaľ návrh v rozsahu podľa výzvy navrhovateľ v určenej lehote nedoplní, 

stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie zastaví. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. 

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 rozhodnutia účastníkom konania sa 

považuje pätnásty deň jej vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

                  Ing. Pavol Spodník 

                                                                                                     starosta obce      

 

 

Vyvesené dňa .......................                                            Zvesené dňa ….................... 

 

 

....................................................................................... 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
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Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 82/2020-43/Mp-03  (§ 36 ods. 4 stavebného   

zákona – veľký počet účastníkov stavebného konania a v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová 

stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania) 

 

Dotknutým orgánom: 

1. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS, OH, ŠSOPaK 

2. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

4. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

5. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

6. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 

8. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

 

Na vedomie 

9. Obec Červenica pri Sabinove 

10. Obec Pečovská Nová Ves 

11. Ing. Vladimír Adamčák – EL.V.A., 082 13 Demjata 280 

12. Spis 


