OBEC JANOVCE
086 41 Raslavice
Číslo : 50/2021/Hu - V

Janovce 28.12.2021

Vec
Výzva na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
Dňa 13.07.2021 podal stavebník Mgr. Mária Rusinková, Gréta Rusinková, bytom Janovce 53,
086 41 Raslavice (ďalej len „stavebník“) žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Dvojgaráž“ na pozemku parc. č. C KN 64/3 vedenom na LV č. 453 v kat. území Janovce.
Obec Janovce , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
posúdením podanej žiadosti podľa § 37 a § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 a § 9 vyhlášky č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a prehodnotením
podaných námietok a pripomienok účastníkov konania zo dňa 16.09.2021 a 21.09.2021
Vás vyzýva,
aby stavebník svoju žiadosť o vydanie stavebného povolenia doplnil v lehote do 60 dní od doručenia
tejto výzvy o :
1. Vytyčovací nákres pozemku parc. č. C KN 64/3 spracovaný odborne spôsobilou osobou.
2. Prehlásenie vlastníka susednej nehnuteľnosti (C KN 64/2) k osadeniu stavby na hranicu pozemku.
3. Predložiť upravenú projektovú dokumentáciu stavby a jej osadenie v súlade s vytyčovacím
náčrtom a § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a s uvedením
stavebníka (v súlade s § 58 ods. 1 a 2 stavebného zákona).
Predložením vyššie uvedených dokladov nie je dotknuté právo stavebného úradu, aby si na presné
a úplne zistenie skutočného stavu veci obstaral (vyžiadal) ďalšie potrebné podklady pre vydanie
rozhodnutia.

Ľubomír Kundrát
starosta obce Janovce
Táto výzva sa doručuje formou verejnej vyhlášky (§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny
poriadok) a musí byť zverejnená vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce)
a súčasne na webovom sídle, ak ho má zriadené.
Vybavuje : Mária Hudačinová

OBEC JANOVCE
086 41 Raslavice
Číslo : 50/2021/Hu - R

Janovce 29.12.2021

RO Z H O D N U T I E
Dňa 13.07.2021 podal stavebník Mgr. Mária Rusinková, Gréta Rusinková, bytom Janovce 53,
086 41 Raslavice (ďalej len „stavebník“) žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Dvojgaráž“ na pozemku parc. č. C KN 64/3 vedenom na LV č. 453 v kat. území Janovce.
Obec Janovce , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
posúdením podanej žiadosti podľa § 37 a § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 a § 9 vyhlášky č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a prehodnotením
podaných námietok a pripomienok účastníkov konania zo dňa 16.09.2021 a 21.09.2021 vyzval
stavebníka listom č. 50/2021/Hu-V zo dňa 28.12.2021 na doplnenie žiadosti o :
1. Vytyčovací nákres pozemku parc. č. C KN 64/3 spracovaný odborne spôsobilou osobou.
2. Prehlásenie vlastníka susednej nehnuteľnosti (C KN 64/2) k osadeniu stavby na hranicu pozemku.
3. Predložiť upravenú projektovú dokumentáciu stavby a jej osadenie v súlade s vytyčovacím
náčrtom a § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a s uvedením
stavebníka (v súlade s § 58 ods. 1 a 2 stavebného zákona).
Z uvedeného dôvodu stavebný úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie o povolení stavby
prerušuje
do doby doloženia požadovaných dokladov - v lehote 60 dní od doručenia vyššie uvedenej výzvy.
Súčasne stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že ak v uvedenej lehote nebudú odstránené nedostatky
v žiadosti o vydanie povolenia stavby , bude konanie v zmysle §60 ods. 2 stavebného zákona
zastavené.
Pokiaľ je konanie prerušené , lehoty podľa správneho poriadku neplynú.
Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle § 29 ods.3 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.

Ľubomír Kundrát
starosta obce Janovce
Táto výzva sa doručuje formou verejnej vyhlášky (§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny
poriadok) a musí byť zverejnená vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce)
a súčasne na webovom sídle, ak ho má zriadené.
Vybavuje :Hudačinová Mária

