OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný stavebný úrad Svit
Č.j: V+PK/399/2/2011-Kf

vo Svite 17.02.2012

ROZHODNUTIE
o prerušení konania a výzva na doplnenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Dušan Bachleda, bytom 059 55 Ždiar 432, zastúpený Ing. Františkom Milatom, Železničná
122/41, 059 52 Veľká Lomnica, podal dňa 17.10.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť
na dodatočné povolenie inžinierskej stavby – dočasná stavba „Lyžiarsky vlek“ v Ždiari, na
pozemku KN C parc.č. 2548/16, 2434/4, 2434/1, 2435, 4550/3 v k.ú. Ždiar a zároveň o jej
kolaudáciu, nakoľko je stavba ukončená a užíva sa.
Nakoľko pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli doložené potrebné
doklady, Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon)
vyzýva stavebníka v súlade s ustanovením § 81 odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) , aby do 30 dní
odo dňa doručenia tejto výzvy predložil :
1. 2 x projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenie stavby – do jestvujúcej PD
zakresliť červenou farbou zmeny ktoré boli zrealizované vo vyhotovení stavby
(nerealizovala sa plynová prípojky, zrušila sa žumpa, odkanalizovanie do verejnej
kanalizačnej siete) + technickú správu,
2. porealizačné zameranie trasy stavby (vleku a podporných bodov, ostatných stavebných
objektov),
3. doklad o odstránení závad uvedených v správe o revízii elektrického zariadenia,
4. doklad o zhode od použitého lana (od výrobcu v PL preložený do úradného jazyka),
5. nové osvedčenie o elektromerovom rozvádzači RE3,
6. statické posúdenie oceľovej konštrukcie vleku,
7. tlakové skúšky hasiacich prístrojov,
8. doklad o zaplatení správneho poplatku.
Obec Ždiar v súlade s ustanovením § 81 ods. 3 zákona č. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) konanie
o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby

preruš uje.
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Ak v stanovenej
lehote účastníčka konania nepredloží na stavebný úrad žiadané doklady, stavebný úrad si
urobí vo veci úsudok a vo veci rozhodne.
V konaní bude stavebný úrad pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie
prerušené.
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Odôvodnenie.
Dušan Bachleda, bytom 059 55 Ždiar 432, zastúpený Ing. Františkom Milatom, Železničná
122/41, 059 52 Veľká Lomnica, podal dňa 17.10.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť
na dodatočné povolenie inžinierskej stavby – dočasná stavba „Lyžiarsky vlek“ v Ždiari, na
pozemku KN C parc.č. 2548/16, 2434/4, 2434/1, 2435, 4550/3 v k.ú. Ždiar a zároveň o jej
kolaudáciu, nakoľko je stavba ukončená a užíva sa.
Po doplnení dokladov stavebný úrad listom č.j: ZK/399/2011-Kf z dňa 09.01.2012 oznámil
začatie konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo
dňa 14.02.2012. Na konaní neboli doložené všetky doklady a preto stavebný úrad rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
V konaní bude stavebný úrad pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie
prerušené.
P o u č e n i e : Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho
poriadku nemožno odvolať. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli obce
Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je
deň doručenia.

Vyvesené dňa : 22.02.2012

Zvesené dňa : 08.03.2012
Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby
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