OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný stavebný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Č.j: V+PK/1194/2010-Kf

vo Svite, 17.01.2011

ROZHODNUTIE
o prerušení konania a výzva na doplnenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebník Daniel Bekeš, bytom 059 55 Ždiar 631 , podal dňa 23.11.2010 žiadosť
o vydanie dodatočného povolenia na stavby „Altánok“ a „Prístrešok na odpad“ v Ždiari,
na pozemku KN C parc.č. 4416/2, 4509/2, 2548/1 v k.ú. Ždiar.
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)
v y z ý v a stavebníka Daniela Bekeša, bytom Ždiar 631 v súlade s ustanovením § 60 odst. 1
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. vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Spišská sobota 17,
Poprad,
2. situáciu nového umiestnenia prístrešku na odpad
s okótovaním odstupových
vzdialeností od hraníc susedných nehnuteľností a technologický postup premiestnenia
dreveného prístrešku.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, aby odstránil stavbu prístrešku na odpad z cudzích
pozemkov dobrovoľne. V opačnom prípade vlastník pozemku bude odkázaný na príslušný
súd.
Obec Ždiar v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné konanie v uvedenej veci

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.
Odôvodnenie.
Stavebník Daniel Bekeš, bytom 059 55 Ždiar 631 , podal dňa 23.11.2010 žiadosť o vydanie
dodatočného povolenia na stavbu „Altánok“ a „Prístrešok na odpad“ pri rodinnom dome
v Ždiari s.č. 631, na pozemku KN C parc.č. 4416/2, 4509/2, 2548/1 v k.ú. Ždiar.

Na základe predložených dokladov bolo zistené, že stavba dreveného prístrešku pre konvy na
odpad zasahuje do cudzích pozemkov ( 4509/2 - pozemok SPF na ktorom je obecná
komunikácia, 2548/1 - súkromný pozemok). Stavebník mal pri konaní doložiť okrem iných
dokladov aj doklad o vysporiadaní častí pozemkov do ktorých stavbou zasahuje. Vlastníkom
pozemku parc.č. 4509/2 je SR – SPF na ktorom je obecná komunikácia. Obec Ždiar, ako
vlastník komunikácie nesúhlasí s umiestnením stavby na pozemku, nakoľko sa uvažuje
s rekonštrukciou uvedenej komunikácie, príp. s jej rozšírením.
Stavba je v území PRĽA, preto je potrebné k stavbám vyjadrenie Krajského pamiatkového
úradu, pracovisko Poprad.
Na základe uvedeného stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie a stanovil lehotu 30
dní odo dňa doručenia tejto výzvy a konanie prerušil.
V konaní bude stavebný úrad pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie
prerušené.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno
odvolať. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
Toto rozhodnutie sa doručuje podľa § 26 odst. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (správny poriadok) verejnou vyhláškou preto, lebo tunajšiemu
správnemu orgánu nie sú známi všetci účastníci konania a ich pobyt nie je známy.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia sa
považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : 18.1.2011

Zvesené dňa :

Meno, podpis zodpovednej osoby
Pečiatka, podpis

