
  OBEC    Z Á M U T O V  
____________________________________________________________________ 

Číslo:630/2019- 03 Mi                                                                             Zámutov, 23. 10. 2019                                           

 

                                                                  VÝ Z V A      
  
 
Obec Zámutov- samospráva, Zámutov 434 094 15 Zámutov ako stavebník, podala 

dňa 11. 09. 2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: “Zámutov- 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“- inžinierska líniová stavba- (pešia 
komunikácia), ktorá sa má uskutočniť na pozemku parcela CKN číslo 1626/1 k.ú. Zámutov, 
Lapač splavenín na časti parcely CKN číslo 191 a na časti parcely EKN číslo 2179/7 k.ú. 
Zámutov. Pre umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie číslo: Soľ -OcÚ 
2019/423-04 , zo dňa  27. 08. 2019.                                                                                                

Obec Zámutov, ako správny orgán a špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 
ods. (1) zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon) a ako cestný správny orgán pre miestne a účelové 
komunikácie príslušný podľa § 3 ods. (2) a § 3a ods. (4) zákona číslo 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v spojení s § 5 
zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny 
poriadok), po preskúmaní žiadosti podľa § 62 ods. 1) postupom podľa § 60 ods. l) stavebného 
zákona, v spojení s § 19 ods. (3) zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (správny poriadok) vyzýva stavebníka, aby v lehote do 90 dní odo dňa 
doručenia tejto výzvy a rozhodnutia, svoju žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
zosúladil  s podmienkami územného rozhodnutia citovaného v texte vyššie.  

S prihliadnutím na vyššie citovanú výzvu Obec Zámutov- špeciálny stavebný úrad 
vydáva                                                     

                                    R O Z H O D N U T I E,                                                      

ktorým podľa § 29 ods. (l) správneho poriadku stavebné konanie vo veci žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, do doby zosúladenia žiadosti s podmienkami 
územného rozhodnutia 

                                                             p r e r u š u j e. 

Podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, správny orgán bude v konaní pokračovať, len čo 
pominú prekážky, pre ktoré sa  konanie prerušilo.                                                                         

Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. (§ 29 ods. 5 
správneho poriadku).                                                                                                                  

V prípade, že v stanovenej lehote žiadosť o vydanie stavebného povolenia nebude 
požadovaným spôsobom zosúladená, stavebný úrad podľa § 30 ods. (1) správneho poriadku, 
v spojení s § 60 ods. (2) stavebného zákona, stavebné konanie zastaví.                                                              

Odôvodnenie                                                                                                         
 

Obec Zámutov ako stavebník, podala dňa 11. 09. 2019 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: “Zámutov- Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“- inžinierska 
líniová stavba- (pešia komunikácia), ktorá sa má uskutočniť na pozemku parcela CKN číslo 1626/1 
k.ú. Zámutov, Lapač splavenín na časti parcely CKN číslo 191 a na časti parcely EKN číslo 2179/7 k.ú. 
Zámutov. Pre umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie číslo: Soľ -OcÚ 2019/423-04 , zo 
dňa  27. 08. 2019. Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým  
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orgánom, v zmysle § 61 ods. 2) stavebného zákona upustil od ústneho konania a v oznámení určil 
lehotu, do ktorej účastníci konania mohli uplatniť prípadné námietky a dotknuté orgány svoje 
stanoviská. V stavebnom konaní stavebný úrad podľa § 62 stavebného zákona preskúmal predloženú 
žiadosť a k nej doložené doklady vrátane projektovej dokumentácie pričom zistil, že žiadosť stavebníka 
nie je zosúladená s podmienkami územného rozhodnutia č. Soľ-OcÚ 2019/423- 04, najmä nebolo 
doložené právoplatné vodoprávne povolenie na objekt SO-103.00.2-Dažďová kanalizácia, na vydanie 
ktorého je príslušný špeciálny stavebný úrad OÚ Vranov n.T.- Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, ako orgán štátnej vodnej správy.                                                                                                 

Vzhľadom na uvedené, stavebný úrad vyzýva stavebníka, aby v stanovenej lehote svoju žiadosť 
požadovaným spôsobom doplnil a do doby doplnenia stavebné konanie prerušuje.                                                               

 

Poučenie                                                                                                          

 
 Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa § 29 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podať odvolanie. Toto rozhodnutie 
nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku ( zák.č. 162/2015 Z.z.) preskúmateľné 
správnym súdom, ak nemôže mať ujmu na subjektívnych právach účastníka konania.                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                          Stanislav D u d a                                                                                       

                                                                                                starosta 

 

 

 
Doručí sa 

-Obec Zámutov, Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov                                                                 

-Slovenský vodohospodársky š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica  
 
Účastníkom stavebného konania, t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktorých 

vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom 
a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, sa rozhodnutie o prerušení 
stavebného konania v zmysle § 26 ods. 1) správneho poriadku oznamuje verejnou 
vyhláškou.  

Podľa§ 26 ods. 2) správneho poriadku sa toto rozhodnutie vyvesí po dobu 15 
dní na úradnej tabuli obce Zámutov a na internetovej stránke obce Zámutov. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. 

 
Vyvesené dňa: 23. 10. 2019                  podpis.................................... 
 
 
Zvesené dňa.......................................... podpis.................................... 


