OBEC VÍŤAZ
Víťaz 111 , 082 38 Víťaz
Číslo : SOÚ 439/6/2021 – OCÚ/VI/526/2022-OCÚ/Fr/453/20

Vo Víťaze, dňa 27.10.2022

Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké
Č.t.:+421517911102

Okresný úrad v Prešove
Odbor výstavby a bytovej politiky
Námestie mieru 3
080 01 Prešov
Vec: Predloženie odvolania
V prílohe predkladáme spis s odvolaním, ktoré podal účastník konania Martin Topor
bytom Bertotovce 134 proti rozhodnutiu obce Víťaz č.: SOÚ 439/4/2021-VI/914/3723/2021OcÚ/Fr/453/2021-ÚR zo dňa 08.07.2022 vo veci návrhu navrhovateľa pre vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „ Účelová cesta k ČOV“ na pozemkoch KN-C
parc. č. 520/13, 520/7 v obci Fričovce , k. ú. Fričovce .
Napadnuté rozhodnutie bolo doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou
zverejnenou 11.07.2022 , doručenie bolo 26.07.2022. Odvolanie bolo doručené na správny
orgán a do kancelárie SOÚ v Širokom dňa 09.08.2022 v zákonnej 15 dňovej lehote.
Účastníci konania boli o podaní odvolania upovedomení verejnou vyhláškou listom č.
SOÚ 439/5/2021-OcÚ/VI/526/2705/2022-OcÚ/FR/453/2021-vyz. zo dňa 22.08.2022 , ktorý
bol zverejnený na úradnej tabuli správneho orgánu 23.08.2022 s tým, aby sa k odvolaniu
vyjadrili do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia výzvy.
V určenej lehote sa k odvolaniu vyjadrili : Účastník konania - navrhovateľ – Obec
Fričovce, ktorá vo vyjadrení skutočnosti týkajúce sa predmetu konania vo vzťahu
k územnému plánu, využívaniu parciel KN-C parc. č. 520/13, 520/7 dlhodobo ako prístup
k ČOV a informácie o neexistencii stavby na parcele 520/7 . Zároveň svoje tvrdenia
preukazuje prílohami doručenými spolu s vyjadrením zo dňa 31.08.2022 vedeným pod č. FR2022/453/Oc=U-09.
Výsledky doplneného konania
Odvolateľ v odvolaní namietal nesúlad účelovej cesty k ČOV z platným územným plánom,
ku skutočnostiam uvádzaným v odôvodnení rozhodnutia týkajúcim sa z jeho strany návrhu
trasovania účelovej komunikácie cez pozemok KN-C parc. č. 527/12 a vyslovil záver , že
stavebný úrad pri vydávaní územného rozhodnutia nepostupoval v súlade so zákonom.
Správny orgán z povahy zadefinovaných skutočnosti uvedených v odvolaní, tieto vyhodnotil ,
že sú obsahovo podobné ako námietky uplatnené v rámci konania , nie sú uvedené nové
skutočnosti, preto nebolo vykonané nové konanie.
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Obec Víťaz , ako prvostupňový orgán, odvolaniu v rámci autoremedúry odvolaniu
nevyhovel (§ 57 ods. 1 SP). Vydané územné rozhodnutie považuje za správne a preto
doručené odvolanie spolu s celým spisom predkladá odvolaciemu orgánu.

Ing. Ján Baloga, v.r.
starosta obce
Príloha:
A. spis č. SOÚ 439/2021- -VI/914/3723/2021-OcÚ/Fr/453/2021 ktorý obsahuje nasledovné:
1. Návrh na vydanie územného rozhodnutia + prílohy ( stanoviska DO, projektová
dokumentácia)
2. Pracovné materiály z katastra portál + z platnej ÚPD ............... 11 listov
3. Oznámenie o začatí územného konania .......7 listov
4. Stanoviska DO ku konaniu .....6 listov
5. Zápisnica z územného konania + prezenčná listina ....12 listov
6. Výzva na doplnenie žiadosti ............ 4 listy
7. Rozhodnutie o prerušení konania .... 2 listy
8. Žiadosť o predĺženie lehoty na doloženie dokladov .... 1 list
9. Rozhodnutie o opätovnom prerušení konania .... 2 listy
10. Doplnenie žiadosti navrhovateľom o doklady zadefinované vo výzve ...... 48 listov
11. Pracovné materiály z katastra portál ....9 listov
12. Územné rozhodnutie ..... 22 listov
13. Odvolanie vlastníka pozemkov -UK voči vydanému ÚR ...2 listy
14. Upovedomenie o odvolaní ÚK ....... 7 listov
15. Vyjadrenie navrhovateľa k odvolaniu ..... 11 listov

Doručí sa:
1) Okresný úrad v Prešove , odbor výstavby a bytovej politiky , Námestie mieru 3 ,
080 01 Prešov + príloha
Na vedomie účastníkom konania – zverejnením na úradnej tabuli obce Víťaz (bez prílohy):
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