
MESTO LEVOČA 
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4. 054 01 Levoča 

- stavebný úrad - 

  

Číslo: SÚ 30621/2/2022/KOC i V Levoča dňa 15.11.2022 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTIE 

Dňa 17. 12. 2021 podala Obec Nižné Repaše, Nižné Repaše 97, 053 71 Vyšné 
Repaše návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby „Kanalizácia a COV 
Nižné Repaše“ na pozemku parcela číslo KN E 1484 v katastrálnom území Nižné Repaše. 

Mesto Levoča ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia $ 
119 ods. 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením $ 35 ods. 3 stavebného 
zákona a $ 30 ods 1. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

sa konanie, začaté dňom podania Vašej žiadosti zo dňa 17. 12. 2021 o vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby „Kanalizácia a ČOV Nižné Repaše“, umiestnenej na 
pozemku parc. č. KN E 1484 v katastrálnom území Nižné Repaše 

zastavuje. 

Odôvodnenie 

Dňa 17. 12. 2021 podala Obec Nižné Repaše, Nižné Repaše 97, 053 71 Vyšné 
Repaše návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby „Kanalizácia a COV 
Nižné Repaše“ na pozemku parcela číslo KN E 1484 v katastrálnom území Nižné Repaše. 

Stavebný úrad konanie prerušil, nakoľko podanie neobsahovalo náležitosti v súlade s 
ustanovením $ 35 ods. 3 stavebného zákona: 

Predloženie dokladu vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemkom podľa 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. $ 8 

ods. 2, písm. a). 

Stavebník doklad vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemku nepredložil a preto 
stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Poučenie: Podľa $ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 
K 

podaním na Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča. Toto procesné 
rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom. 

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia $ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 
dní vyvesené na verejnej tabuli mesta a obce spôsobom v mieste obvyklým a webovom 
sídle mesta a obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. 

Vyvesené dňa 

Zvesené dňa 

46.11. 2022 
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Iig-Miroslav Vilkovský MBA 
primátor mesta 
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Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby


