
Obec Drienica 

Obecný úrad  Drienica 168,  083 01,  Drienica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

č. 103/2019 - 259/Mt                                                                    V Sabinove, dňa  16.09.2019 
 

 

 

 

                 

                                 Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení konania 

                                                              (Verejná vyhláška) 

 

 

          Dňa 15.04.2019 podal Mgr. Miroslav Malcovský, Drienica 213, 083 01, Sabinov 

návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekreačná chata“ na pozemku KN-C 

parc. č. 1552/58  katastrálne územie Drienica. 

 

          Vzhľadom na to, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti prislúchajúce podmienkam 

stavebného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. obec 

Drienica,  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 (ďalej len 

"stavebný zákon) 

V á s       v y z ý v a m e 

v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 písm. a) § 9 ods. 1 písm. c  Vyhlášky š 453/2000 Z. z. a 

v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), aby ste predloženú žiadosť doplnili o tieto náležitosti: 

 

- Zmenu situácie osadenia stavby  (s vyznačením dopravného napojenia) 

- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, na ktorých 

bude umiestnená prístupová komunikácia 

 

             Na doplnenie podania správny orgán určuje lehotu 90 dní odo dňa doručenia tejto 

výzvy. Ak požadované doklady v určenej lehote nebudú doplnené, konanie bude podľa § 30 

ods.1 písm. d)  správneho poriadku zastavené.  

 

R o z h o d n u t i e 
  

Obec Drienica ako príslušný správny orgán podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

(stavebný zákon) podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku  
  

                                                                     p r e r u š u j e  
 

konanie vo veci vydania stavebného povolenia stavby: „Rekreačná chata“ na pozemku KN-

C parc. č. 1552/58  katastrálne územie Drienica počas lehoty určenej na doplnenie 

predpísaných náležitostí.  
 

                                                            

 

 



 

 

 

Odôvodnenie 

              

               Dňa 15.04.2019 podal Mgr. Miroslav Malcovský, Drienica 213, 083 01, Sabinov 

návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekreačná chata“ na pozemku KN-C 

parc. č. 1552/58  katastrálne územie Drienica. 
 

            Žiadosť neobsahuje náležitosti podľa  § 8 ods. 2 písm. a) § 9 ods. 1 písm. c  Vyhlášky  

453/2000 Z. z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. V predmetnom 

konaní bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky žiadosti. 

 

 Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník 

konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Správny orgán bude  

v konaní  pokračovať, len čo  pominie prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo.  

 

Počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona neplynú (§ 29 ods. 5 správneho 

poriadku). 

 

Poučenie: 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať (§ 29 ods. 3 

správneho poriadku); možno ho však napadnúť odvolaním proti rozhodnutiu vo veci samej. 

 

             Rozhodnutie nie je podľa § 248 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 

99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov) preskúmateľné súdom. 

 

                                                               

                                                                                                          Ing. Igor Birčák 

                                                                                                                                    starosta obce 
 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce: 

Vyvesené:                                                   Zvesené:                                     Pečiatka: 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Mgr. Miroslav Malcovský, Drienica 213, 083 01, Sabinov 

2. Verejná vyhláška 

 

Na vedomie: 

 

1. Obec Drienica, Drienica 168, 083 01, Drienica 

 


