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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Dňa 09.09.2022 podal na tunajšom stavebnom úrade stavebník: Obec Bijacovce, so sídlom 053
06 Bijacovce 7, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bijacovce IBV – sever II – I. etapa“
stavebný objekt SO 01 – Miestna komunikácia a chodníky pre peších na pozemkoch parcely č. C-KN
2359/1, C-KN 2359/2, C-KN 1262/69, C-KN 1262/70 (E-KN 256/2), C-KN 1262/71 (E-KN 2358), CKN 1262/72 (E-KN 256/1), C-KN 1262/73 (E-KN 257/1), C-KN 1262/74 (E-KN 258/1), C-KN 1262/75
(E-KN 597/2), C-KN 1262/76 (E-KN 596/2), C-KN 584, C-KN 585 v katastrálnom území Bijacovce.
Líniová stavba bola umiestnená rozhodnutím mesta Spišské Podhradie pod č.j. S 2022/00023-1 zo dňa
11.04.2022.
Vzhľadom k tomu, že predložené doklady k žiadosti o stavebné povolenie neposkytujú dostatočný
podklad na posúdenie navrhovanej stavby, obec Bijacovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 a §
140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný zákon) a príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa
§ 3a ods. 4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len cestný zákon), vyzýva žiadateľa v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona, aby
v lehote do 90 dní (odo dňa doručenia tohto rozhodnutia) predloženú žiadosť doplnil o nasledujúce
údaje, doklady:
1. Rozhodnutie príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o odňatí poľnohospodárskej
pôdy, resp. stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde, pre použitie
poľnohospodárskej pôdy, pozemkoch parcely č. C-KN 1262/69, C-KN 1262/70, C-KN 1262/71,
C-KN 1262/72, C-KN 1262/73, C-KN 1262/74, C-KN 1262/75, C-KN 1262/76 v k.ú. Bijacovce,
pre realizáciu vyššie uvedenej stavby v zmysle § 17 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Z uvedeného dôvodu stavebný úrad podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) konanie

prerušuje.
Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, bude
konanie podľa § 60 ods. 2 stavebného zákona zastavené.

Odôvodnenie
Dňa 09.09.2022 podal na tunajšom stavebnom úrade stavebník: Obec Bijacovce, so sídlom 053 06
Bijacovce 7, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bijacovce IBV – sever II – I. etapa“
stavebný objekt SO 01 – Miestna komunikácia a chodníky pre peších na pozemkoch parcely č. C-KN
2359/1, C-KN 2359/2, C-KN 1262/69, C-KN 1262/70 (E-KN 256/2), C-KN 1262/71 (E-KN 2358), C-KN
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1262/72 (E-KN 256/1), C-KN 1262/73 (E-KN 257/1), C-KN 1262/74 (E-KN 258/1), C-KN 1262/75 (EKN 597/2), C-KN 1262/76 (E-KN 596/2), C-KN 584, C-KN 585 v katastrálnom území Bijacovce. Líniová
stavba bola umiestnená rozhodnutím mesta Spišské Podhradie pod č.j. S 2022/00023-1 zo dňa 11.04.2022.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania jeho účastníkom verejnou vyhláškou zo dňa
22.09.2022 a dotknutým orgánom verejnej správy oznámením zo dňa 22.09.2028 a súčasne podľa § 61
ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú mu dobre
známe pomery staveniska.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť o povolenie stavby neposkytovala dostatočný podklad
na posúdenie navrhovanej stavby z dôvodu nepreukázaných náležitostí, uvedených vo výrokovej časti
rozhodnutia, rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať.
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Stavebný úrad bude v konaní
pokračovať, len čo pominú prekážky a dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného
zákona a ustanovenia § 26 správneho poriadku. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Bijacovce a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.
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