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ROZHODNUTIE
Obec Kordíky, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 a § 117 ods. 1 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, po posúdení predložených dokladov posúdil, že predložený návrh
(vrátane príloh) navrhovateľa:
BBMATIU, s. r. o., Tatranská 17, 974 01 Banská Bystrica
v zast. Stavby TS s. r. o., Horné Pršany 123, 974 05 Banská Bystrica na základe
splnomocnenia
na vydanie územného rozhodnutia v územnom konaní stavby:
„Rozšírenie vodovodu pre rodinné domy a rekreačné chaty - Kordíky“ na pozemkoch č.
p. KN-C 934/1 = KN-E 1500, KN-C 955 = KN-E 1496/4, KN-C 955 = KN-E 1496/2, KNC 957/1, KN-C 122/4, KN-C 85 v k. ú. Kordíky
neposkytuje v zmysle ust. § 3 ods. 1 písm. e) Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona dostatočný podklad pre vydanie
územného rozhodnutia stavby, a preto podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona a § 29 ods. 1 zák.
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov územné
konanie stavby
prerušuje.
Ak v určenej lehote požadované doklady navrhovateľ podľa výzvy č. 1025-002/2021
zo dňa 16.12.2021 nedoloží, stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona územné
konanie zastaví.
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Odôvodnenie
Dňa 19.11.2021 podal navrhovateľ BBMATIU, s. r. o., Tatranská 17, 974 01 Banská
Bystrica v zast. Stavby TS s. r. o., Horné Pršany 123, 974 05 Banská Bystrica na základe
splnomocnenia na vydanie územného rozhodnutia v územnom konaní stavby: „Rozšírenie
vodovodu pre rodinné domy a rekreačné chaty - Kordíky“ na pozemkoch č. p. KN-C 934/1 =
KN-E 1500, KN-C 955 = KN-E 1496/4, KN-E 1496/2, KN-C 957/1 v k. ú. Kordíky.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Kordíky, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 a § 117 ods. 1 stavebného
zákona, posúdil či je predložený návrh v súlade s ust. § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje
ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas
vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre
navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť.
Podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný
podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32),
najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v
primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné
konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia
požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.
Podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti,
správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v
určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.
Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo
konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote
odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo
ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Nakoľko k predloženému návrhu navrhovateľ nedoložil súhlasy vlastníkov pozemkov
dotknutých umiestňovanou stavbou, v zmysle vyššie uvedeného stavebný úrad územné
konanie vzhľadom na nedostatky podania s ohľadom na § 19 ods. 3 a § 29 ods. 1 správneho
poriadku ako aj § 35 ods. 3 stavebného zákona prerušil a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno podať
odvolanie. Obec Kordíky bude podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku v konaní pokračovať po
doložení vyššie uvedených dokladov alebo po uplynutí lehoty na predloženie dokladov.
Počas prerušenia konania lehoty správneho poriadku podľa § 29 ods. 5 správneho
poriadku neplynú.
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Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona vzhľadom na veľký počet
účastníkov konania a charakter líniovej stavby povahu verejnej vyhlášky a v súlade s ust. § 26
ods. 1 správneho poriadku je doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle
ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce Kordíky a 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia účastníkom
konania. V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku je rozhodnutie súčasne zverejnené na
elektronickej úradnej tabuli obce Kordíky, ktorá je dostupná na webovej stránke obce
Kordíky – https://www.obeckordiky.sk/elektronicka-tabula/.
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Doručuje sa:
Účastníkom konania verejnou vyhláškou (s účinkami doručenia):
1. Stavby TS s. r. o., Horné Pršany 123, 974 05 Banská Bystrica
Dotknutým orgánom doporučene jednotlivo:
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ.
Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
2. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica
5. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica
6. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Lesy SR, š. p. OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
9. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská
Bystrica
10. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
11. Obec Kordíky, Kordíky 59, 976 34 Kordíky
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