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Vec 
 
Obec Zámutov- Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov- 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  v k.ú. Zámutov- 2.etapa,                                                                 
-OZNÁMENIE o pokračovaní územného konania po doplnení dokladov- Verejná vyhláška. 
 
 
 
 Obec Zámutov, Zámutov 434 0945 15 Zámutov (navrhovateľ), podala dňa 19. 02. 2020 návrh 
na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov- Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov“- inžinierska líniová stavba- (pešia komunikácia), stavba s veľkým počtom 
účastníkov konania), ktorá sa má umiestniť na pozemku CKN parcela číslo 1626/1 k.ú. Zámutov.  
Stavba pozostáva z objektov: SO 104-00 Chodník č.d. 228-201, SO- 104-00.1- Dažďová kanalizácia. 
Začiatok úseku chodníka začína v km 1, 170 00 a koniec úseku v km 1, 656 890. Celková dĺžka 
chodníka je navrhovaná na 486, 890 m.                                                                                                                
Ide o jednostranný chodník, ktorý je navrhovaný súbežne s jestvujúcou pozemnou komunikáciou. 
Súčasťou riešenia je aj odvodnenie povrchových vôd z plochy chodníka, pričom vyústenie odvodnenia 
je navrho, 2213/1 k.ú. Zámutov.  
Dažďová kanalizácia je navrhovaná ako stoka „G“- v dĺžke 176,0 m, s vyústením do potoka.                       
Dňom podania návrhu sa začalo územné konanie a vo veci sa dňa 24. 03. 2020 uskutočnilo ústne 
konanie spojené s miestnym zisťovaním. Po prerokovaní navrhovaného umiestnenia stavby v rámci 
územného konania bolo zistené, že je potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu navrhovanej 
stavby a prepracovanú predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom. Vzhľadom na uvedené, stavebný 
úrad dňa 25. 03. 2020 vyzval navrhovateľa, aby v stanovenej lehote návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia doplnil v súlade so závermi ústneho konania a do doby doplnenia návrhu bolo územné 
konanie prerušené. 
  

Obec Soľ, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. (l), § 33 ods. 
(l), v spojení s § 119 ods. (3) zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), ako určený stavebný úrad, (list OÚ Prešov, odbor výstavby 
a bytovej politiky, č. OU-PO- OVBP1-2019/005420/0002299 zo dňa 08. 01. 2019), na základe 
doplnenia dokladov, postupom podľa § 29 ods. (4) zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní 
v znení nesk. predpisov (správny poriadok), v spojení s §§ 36 ods. 1 a 36 ods. 4 stavebného zákona, 
oznamuje účastníkom konania pokračovanie územného konania vo veci umiestnenia vyššie uvedenej 
stavby. Vzhľadom na to, že pomery v území sú stavebnému úradu známe a návrh poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie možnosti umiestnenia uvedenej stavby, stavebný úrad v zmysle                
§ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.                                                                                     

Podľa § 33 ods. 1 a ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania majú právo 
k predmetu veci navrhovať dôkazy a ich doplnenie a pred vydaním rozhodnutia vyjadriť 
sa k podkladu rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.                          

Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a  
návrhy k územnému konaniu uplatniť písomnou formou Obci Soľ- stavebný úrad, v lehote do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia formou verejnej vyhlášky, inak sa na ne 
neprihliadne. Dotknuté orgány budú o pokračovaní územného konania upovedomené jednotlivo.                       



                                                                            2 
Do podkladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť v kancelárií Obce Zámutov, Obecný úrad 
Zámutov 434 v aktuálnych úradných hodinách v lehote , v ktorej účastníci konania môžu uplatniť 
námietky a pripomienky.                                                                                                 
 
Upozornenie                                                                                                                                           
 
Podľa § 42 ods. (5) stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť.                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Jozef  B e r t a                                                                                                  
                                                                                                 starosta obce                                                 
 
 
 
 
Doručí sa verejnou vyhláškou:  
 
 

Účastníkom územného 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 oznámenie o pokračovaní územného konania 
doručuje verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stav. zákona- inžinierska stavba- s väčším počtom 
účastníkov konania a účastníkov, ktorých pobyt nie je stavebnému úradu známy). Oznámenie 
má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3) a podľa § 26 ods. 1) zákona číslo 71/ 1967 
Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok). Podľa§ 26 ods. 2) 
správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zámutov 
a na internetovej stránke obce Zámutov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.                                           
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