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Štrba 15.07.2022

ROZHODNUTIE
o prerušení konania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Žiadateľ Anna Penevová, Hlavná 232/111, 059 38 Štrba podala dňa 17.05.2022 na tunajšom
stavebnom úrade, žiadosť o vydanie povolenia odstránenia stavby drevenej stodoly - humna
umiestneného na pozemku parcely KN-C č. 130 v katastrálnom území Štrba, obce Štrba.
Vzhľadom na to, že:
- žiadosť neobsahuje náležité podklady potrebné pre ďalšie posúdenie obdržanej žiadosti
pre vydanie rozhodnutia v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a § 88 ods. 3 stavebného zákona, obec Štrba, ako príslušný stavebný úrad podľa
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, vyzýva žiadateľa v zmysle ust. § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,
v lehote do 30-ich dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, doplniť žiadosť o náležitosti, ktoré sú
nevyhnutné pre vydanie povolenia:
- technologický opis prác 2x
- vyhlásenie oprávnenej osoby - originál
Obec Štrba, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, konanie podľa
§ 29 ods. 1 správneho poriadku

- prerušuje Ak v tejto lehote požadované náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie posúdenie žiadosti
nepredložíte, tunajší úrad konanie vo veci povolenia zmeny v užívaní stavby, v katastrálnom území
Štrba, v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku

- zastaví –.

Odôvodnenie:
Žiadateľ Anna Penevová, Hlavná 232/111, 059 38 Štrba podala dňa 17.05.2022 na tunajšom
stavebnom úrade, žiadosť o vydanie povolenia odstránenia stavby drevenej stodoly - humna
umiestneného na pozemku parcely KN-C č. 130 v katastrálnom území Štrba, obce Štrba.
Dňom podania žiadosti bolo podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté konanie v predmetnej veci.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytuje dostatočný podklad k posúdeniu návrhu
a na uskutočnenom ústnom pojednávaní dňa 12.07.2022 neboli doložené náležité podklady potrebné
pre ďalšie posúdenie obdržanej žiadosti pre vydanie rozhodnutia, vyzval žiadateľa, aby žiadosť
v primeranej lehote doplnil a upozornil ho, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni,
stavebný úrad v súlade § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastaví. Podľa § 29 ods. 1 správneho
poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote
odstránil nedostatky podania.
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Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nemožno odvolať. Pokiaľ je konanie
prerušené, lehoty podľa zákona v súlade s § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú. Stavebný úrad
bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky a dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené.

Michal S ý k o r a
starosta obce
Táto verejná vyhláška musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, vyvesená v obci Štrba po dobu 15-tich dní na úradnej tabuli
správneho orgánu a súčasne zverejnená na elektronickej tabuli a iným spôsobom v mieste obvyklým.
Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky

pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie verejnej vyhlášky

Doručí sa
1. Anna Penevová, Hlavná 232/111, 059 38 Štrba
2. Martin Krajči, Hlavná 230, 059 38 Štrba – zomrel (doručuje sa verejnou vyhláškou)
3. Marta Wagner (Krajčiová), Hlavná 230/109, 059 38 Štrba
Na vedomie
4. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44
Poprad
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
6. Obec Štrba, starosta obce, stavebné oddelenie a ŽP, správne oddelenie, Hlavná 188/67, 059 38
Štrba
7. Obec Štrba – stavebný úrad, TU

