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ROZHODNUTIE

obec Malý Slavkov, ako príslušný stavebný úrad, podľa $ ll7 a $ l40 zákona č.5)/l9't6 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v súlade $ 29 a $ 46 zákona č.7llt976 Zb. o správnom konaní
(spľávny poriadok) a $ 39a ods. 4 a $ 6l stavebného zákona konanie vo veci vydanie povolenia na stavbu: ,,oporný
múľ a oplotenie rodinného domu", v obci Malý Slavkov' na pozemku parc.č. KN-c 634116, k.ú. Malý Slavkov, pľe
stavebníkov: Edgaľ Xandeľ Van Deľ Werf, nar. l8.0l.l977, bytom Karola Kuzmányho 1578/27, KeŽmarok amanž.
Lucia Van Der Weľf, ľod. Venglíková' bytom KriŽováVes č. 16

_ preľušuje na 30 dní -
a súčasne stavebný urad vyzýva stavebníkov, aby v lehote do 30 tich dní odo dňa doručenia toto rozhodnutia doplnili
svoju žiadosť podkladmi, ktoré sú bezpodmienečne potrebné pre spol'ahlivé posúdenie Vášho podania a to :

odvedenie do rigola (s jeho zakreslením);

Slavkov.

Ak v uvedenom teľmíne potľebné doklady nepredložíte, stavebný úľad v súlade s $ 19 ods. 3) spľávneho
poľiadku konanie zastaví.

odôvodnenie:
Día29.09.2020 podali Edgar Xander Van Der Werf, naľ. l8'0l.l977, bytom Kaľola Kuzmányho 1578/27,

Kežmarok a manž. Lucia Van Der Werf, ľod. Venglíková' bytom |kiŽová Ves č. 16, na obec Malý Slávkov ako
prĺslušný stavebný úľad, Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,oporný múr a oplotenie rodinného
domu", vobci Malý Slavkov, na pozemku parc.č. KN-c 634116, k.ú. Malý Slavkov.

Učastníci konania a dotknuté orgány boli poučený, Že môŽu svoje námietky môŽu uplatniť najneskôr do 7-
mich pľacovných dní odo dňa doručenia tohto omámenia najneskôr na ústnom konaní spojenom z miestnym
zisťovaním, ktoré sa malo uskutočniť 23.12.2020, s ým Že podľa $ 36 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad na
neskôľ podané námietky účastníkov konania nepľihliadne' Podl'a $ 36 ods. 3 stavebného zĺlkona ak dotknuté orgány v
určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k navrhovanej stavbe alebo nepoŽiadajú o predĺŽenie lehoty na pošĺaánĺe
stavby' stavebný urad má za to, Že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Podľa $ 42 ods. 5 v
odvolacom konaní sa nepľihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej
lehote, hoci uplatnené mohli bý.

Z pandemichých dôvodov a vyhlásenia núdzového stavu vládou SR bolo miestne šetľenie presunuté
z23.12.2020 na ll.0l.202l aneskôr na termín 05.03.202l, kde stavebný úrad konštatova|, Že stavebník musĺ svoje
podanie doplniť o hore uvedené podklady.

KeďŽe žiadosť neobsahuje vyššie uvedené podklady, na základe ktoých by mohol stavebný úrad vo veci
rozhodnúť, stavebný úrad Vás wzýva na predloženie chýbajúcich podkladov a konanie prerušuje tak, ako sa uvádza
vo výľoku rozhodnutia.

Podl'a $ 19 ods. 3) správneho poriadku pokial' podanie nemá pľedpísané náležitosti, spľávny oľgán
pomôže účastníkovi konania nedostatky odstránit', pľípadne ho vyzve, aby ich v uľčenej lehote odstľánil;
súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o pľeľušení konania sa podl'a $ 29 ods. 3 spľávneho
poľiadku sa nemožno odvolat'.

Toto oznámenie musí byt'v súlade s $ 2ó zákonač.7l/1976 Zb. o spľávnom konaní ( správny poriadok) vyvesené
v obci po dobu 15 -tich dní na verejne pľístupnom mieste a oznámené spôsobom v mieste
deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
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Vybavuje : Ing. Adrirín Gallík, č.t.052 l 468 58 52


