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Obec  Červenica pri Sabinove 

Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 

č.j. 83/2020-44/Mp-04                                V Pečovskej Novej Vsi, dňa 21.01.2021 

 

 
V e r e j n á    v y h l á š k a  

Rozhodnutie o zastavení konania 

 

 

 

 Obec Červenica pri Sabinove, ako príslušný správny orgán 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), v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona 

v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  

v znení neskorších predpisov 

 

z a s t a v u j e 

 

konanie vo veci umiestnenia stavby pod názvom: „ Pečovská Nová Ves - IBV , ul. Mlynská“ na 

pozemku parc. č. C-KN 1049/1,1049/2, 1049/3,1082/3, 1082/4, 275/2, E-KN 274/1 katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves, pre navrhovateľa Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným 

úradom Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves IČO 00327590, ktorá dňa 03.03.2020 podala 

návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie predmetnej stavby.  

 

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 stavby pod názvom: „ Pečovská Nová Ves - IBV , ul. Mlynská“ na 

pozemku parc. č. C-KN 1049/1,1049/2, 1049/3,1082/3, 1082/4, 275/2, E-KN 274/1 katastrálne 

územie Pečovská Nová Ves. 

 Stavebný úrad oznámením č.j. 83/2020-44/Mp-02 zo dňa 04.03.2020 zvolal ústne konanie 

s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa 07.04.2020. Na konaní stavebník nepredložil súhlasy 

ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava  a výnimku z ochranného pásma dráhy od 

Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Nám, slobody 6 

P. O. Box 100, 810 05 Bratislava. Následne stavebný úrad konanie prerušil v zmysle § 35 ods.3  

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

stavebníka aby v lehote 90 dní návrh doplnil o súhlasy dotknutých orgánov. Zároveň bol 

stavebník poučený, že ak požadované doklady v určenej lehote nebudú doplnené, konanie bude 

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

správneho poriadku zastavené. Výzva bola menovanému doručená na vedomie dňa 13.07.2020 

ostatným účastníkom verejnou vyhláškou.  Účastník konania nedostatky svojho podania v 

určenej lehote neodstránil a ani nepožiadal správny orgán o predĺženie lehoty. 

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

správneho poriadku, ak účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni 

nedostatky svojho podania a o možnosti zastavenia konania bol poučený, správny orgán konanie 

zastaví.  Preto správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
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Poučenie 
 

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny 

opravný prostriedok),  a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva 

na tunajšiu obec - Obec Červenica pri Sabinove, Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 

56. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pečovská 

Nová Ves. Posledný deň  lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, 

za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15-ty deň jej vyvesenia na úradnej tabuli Obce 

Pečovská Nová Ves.  

 

 

  

 

 

         Ing. Pavol Spodník 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

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

 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 83/2020-44/Mp-04  (§ 36 ods. 4 stavebného 

zákona, v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba) 

 

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 

9. ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava   

10. Minister dopravy a výstavby SR , sekcia železničnej dopravy a dráh, Nám, slobody 6 

P. O. Box 100, 810 05 Bratislava 

Na vedomie 
11. Obec Červenica pri Sabinove 

12. Obec Pečovská Nová Ves 

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


