
OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV odbor výstavby a bytovej politiky 

Ň Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
Císlo: OU-PO-OVBP2-2023/7454/24171 V Prešove 07.02.2023 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako stavebný úrad príslušný 
podľa $ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok abývanie ao zmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení 

s $ 117b stavebného zákona, na základe stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so 
sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 

080 01 Prešov), ako navrhovateľa (ďalej len ako „navrhovateľ“), ktorého námietky smerujú 
proti obsahu vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi č. HŽP-6933/2005/2022-6977/2022 zo dňa 21.12.2022, rozhodol takto: 

Podľa ust. $ 140b ods. Š stavebného zákona vspojení s $ 29 ods. 1 zákona 
správneho poriadku konanie o návrhu na predlženie platnosti územného rozhodnutia č. OÚ- 
PO-OVBP2-2014/134/1957/ŠSS-ST zo dňa 03.02.2014 o umiestnení stavby „Privádzač 
Spišská Nová Ves — Levoča, II. etapa“ 

prerušuje. 

Podľa poslednej vety $ 140b ods. 5 stavebného zákona, počas prerušenia konania 
neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom. 

Podľa $ 29 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správny orgán v konaní 
pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, 
pre ktoré sa konanie prerušilo, prípadne len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2. 

Odôvodnenie 

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný stavebný úrad, 
vydal dňa 03.02.2014 podľa $ 39 a 8 39a stavebného zákona a $ 4 vyhlášky MŽP SR 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovnia stavebného zákona, rozhodnutie 
č. OÚ-PO-OVBP2-2014/134/1957/ŠSS-ST, ktorým umiestnil stavbu „Privádzač Spišská 
Nová Ves — Levoča, II. etapa“, na pozemkoch v k. ú. Levoča. 

Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2014 stým, že jeho 
platnosť bola predlžená o 3 roky rozhodnutiami Okresného úradu Prešov, odboru výstavby 
a bytovej politiky č. OU-PO-OVBP2-2016/44820/128311/ŠSS-ST zo dňa 06.12.2016, 
právoplatné dňa 23.03.2017 ač. OU-PO-OVBP2-2019/47403/127782/ŠSS-VB zo dňa 
12.11.2019, právoplatné dňa 12.12.2019. 
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Dňa 10.11.2022 navrhovateľ doručil Okresnému úradu Prešov, odboru výstavby 
a bytovej politiky, ako stavebnému úradu, podľa $ 40 ods. 3 stavebného zákona žiadosť 

č. 4455/30801/2022 zo dňa 03.11.2022 o predíženie platnosti územného rozhodnutia OÚ-PO- 

OVBP2-201/134/1957/ŠSS-St zo dňa 03.02.2014 s odôvodnením, že navrhovateľ disponuje 
dokumentáciou na stavebné povolenie avsúčasnosti pripravuje podklady pre 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou s predpokladom 
vysporiadania v priebehu roku 2023. Z tohto dôvodu nie je zatiaľ možné pokračovať 
v príprave stavby podaním žiadosti o stavebné povolenie v čase ešte pred uplynutím platnosti 

územného rozhodnutia. 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby abytovej politiky, ako stavebný úrad, 

oznámením č. OU-PO-OVBP2-2022/57130/151361 zo dňa 06.12.2022 oznámil podľa $ 36 
ods. 1, 4 stavebného zákona a $ 40 ods. 3 stavebného zákona účastníkom konania 
a dotknutým orgánom začatie konania onávrhu na predlženie platnosti územného 
rozhodnutia. 

V predmetnom konaní doručil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Spišskej Novej Vsi vyjadrenie č. HŽP-6933/2005/2022-6977/2022 zo dňa 21.12.2022, 
ktorým súhlasí s predížením platnosti územného rozhodnutia na líniovú stavbu „Privádzač 

Spišská Nová Ves — Levoča — II. etapa“ s pripomienkami, ktoré v uvedenom vyjadrení 
špecifikoval. 

Následne navrhovateľ v stanovisku č. 3904/30801/2023 zo dňa 25.01.2023 uplatnil 
námietky proti obsahu vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Spišskej Novej Vsi č. HŽP-6933/2005/2022-6977/2022 zo dňa 21.12.2022. 

Podľa $ 140b ods. 5 stavebného zákona, pri riešení rozporov medzi dotknutými 
orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa $ 136. Ak námietky 

účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie 
preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. A4k dotknutý orgán 

stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrďenie alebo zmenu záväzného stanoviska 
od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania 
neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom. 

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako stavebný úrad, v súlade 
s $ 140b ods. 5 stavebného zákona požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom v Spišskej Novej Vsi o stanovisko k námietkam navrhovateľa, ako účastníka konania, 
uvedeným v stanovisku č. 3904/30801/2023 zo dňa 25.01.2023. 

Poučenie: 

Podľa $ 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať. 
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 Áuu ČA a) 

Ing. Andrea Marcinková 
vedúca odboru 
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Toto rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky 
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov a zároveň bude 
zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov a na Centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli (www.cuet.slovensko.sk). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 

Rozhodnutie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle 
mesta Levoča. 08 -02- 2023 

VYVEOD OE io ln nn ZNERONO OA! „Li non nooo sasanka 

Poťý 

Pečiatka, podpis: [uh [I Pečiatka, podpis: 

    

Na vedomie: 

1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
2. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 

Prešov 
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