
Mesto Bojnice, 
Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Prievidza, Dlhá ulica č. 3 

Podacie číslo mesta: 1893/2015                                        V  Prievidzi  dňa  31.03.2015 
Podacie číslo SOcÚ: 106/2015 
Vybavuje :  Ing. Hurtová 
 
 

Verejná vyhláška 
 

 
Zverejnená dňa: 
Zvesená dňa: 
 
 
                                                                                               Meno, podpis, pečiatka 
 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 

a upustenie od ústneho pojednávania 

 

 
Navrhovateľ, KASTOR s.r.o., so sídlom Štúrova 3, Bratislava 811 02, podal  dňa  
02.03.2015 na určenom stavebnom úrade meste Bojnice žiadosť o predĺženie platnosti 
rozhodnutia o umiestnení stavby „náučno-zábavný  park Bojnice“  vydaného mestom 
Bojnice pod podacím číslom mesta 5477/2007 (podacie číslo SOcÚ 803/2007/SP) dňa  
17.06.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 05.08.2008. Platnosť citovaného 
rozhodnutia bola už dvakrát mestom Bojnice predlžovaná a to rozhodnutím pod 
číslom mesta 3729/2011 (podacie číslo SOcÚ 399/2011/SP) dňa 15.11.2011 do 
31.05.2013 a rozhodnutím pod číslom mesta 1431/2013 (podacie číslo SOcÚ 
65/2013/SP) dňa 25.04.2013 do 31.05.2015. 
Navrhovaný termín ďalšieho predĺženia platnosti citovaného rozhodnutia  
o umiestnení stavby „náučno-zábavný  park Bojnice“  je do 31.05.2017.  
 
Predmetným územným rozhodnutím bola v katastrálnom  území Bojnice a v 
katastrálnom  území Prievidza umiestnená stavba v dokumentácii pre územné 
rozhodnutie označená pod názvom „náučno – zábavný park Bojnice“, ktorá bola 
členená na: 1. stavba – príprava územia, 2. stavba – parkovisko P1, 3. stavba – 
parkovisko P2, 5. stavba – zhromažďovacie priestory, 6. stavba – východná časť 
areálu a 7. stavba – západná časť areálu. 

Stavba bola umiestnená v katastrálnom  území Bojnice na pozemkoch parcelné číslo 
2554/1, 2555, 2556, 2557, 2558, 2561, 2562, 2563, 2523/23, 2409/4, 2525/8, 
2523/18, 2523/17, 2523/16, 2523/2, 2523/22, 2564, 2565, 2551/2, 2551/5, 2572/4, 
2550/2, 2552/2, 3539/5 (2. stavba), 3543/30 (3. stavba), 3543/30, 2551/5, 2570/2, 
2570/3, 2570/4, 2570/5, 3540/3, 2552/2, 3539/5, 3539/6, 3542/7, 3542/8, 3542/9, 
3542/10, 3542/12 (5.stavba), 3540/1, 3540/2, 3540/3, 3540/4, 3540/6, 3541/1, 3542/3, 
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3542/12, 3541/3, 3543/2, 3543/19, 3543/20, 3543/21, 3543/22, 3543/23, 3543/24, 
3543/25, 3543/26, 3543/27, 3545/4, 3545/5, 3543/31 (7. stavba) a v katastrálnom  
území Prievidza na pozemkoch parcelné číslo 8125/1, 8125/2, 8126/1, 8126/2, 
8126/3, 8126/4, 8126/6, 8126/7, 8126/8, 8126/9, 8126/10, 8126/11, 8126/12, 8126/15, 
8129/1, 3539/6, 542/2, 8123, 556/2, 557/2, 557/16, 557/18, 557/23, 557/24, 557/25, 
8130 (6.stavba). 

 

Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov bolo dňom podania žiadosti o predĺženie 
platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby začaté konanie. 
 

Mesto Bojnice  ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods.1  v spojení  s § 117 
ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci 
prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konania v súlade s ustanovením § 
18 ods. 3 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov a s primeraným použitím ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 
stavebného zákona začatie konania  o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení 
stavby „náučno – zábavný park Bojnice“.  
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade 
Bojnice, Pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3, II. poschodie, č. dv. 204,  v stránkové dni  
- v pondelok v čase od 7,00 h do 12,00 h a od 12,30 h do 15,00 h a v stredu  v čase od 
7,00 h do 12,00 h a od 12,30 h do 16,00 h. Účastníci konania môžu svoje námietky ku 
žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby „náučno – zábavného 
parku Bojnice“ uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na vyššie uvedenom úrade 
najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v opačnom 
prípade  nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 
37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú 
v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou  a podľa  ust. § 42 ods. 4 
stavebného zákona  sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, 
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 
mohli byť.  
 

Stavebný úrad s primeraným použitím § 36 ods. 1 stavebného zákona  oznamuje 
začatie konania aj dotknutým orgánom, ktoré  môžu v rovnakej lehote ako účastníci 
konania oznámiť svoje stanoviská k predĺženiu platnosti rozhodnutia o umiestnení 
stavby „náučno – zábavného parku Bojnice“. Ak niektorý z dotknutých orgánov 
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie 
lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo 
predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného 
zákona k oznámenému konaniu, stavebný úrad bude vychádzať z ustanovenia § 36 
ods. 3 stavebného zákona t.z. bude predpokladať, že s predĺžením platnosti 
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomné plnomocenstvo  na zastupovanie v oznámenom konaní. 
 
 
Upozornenie pre navrhovateľa:  
- Najneskôr v lehote určenej pre vyjadrenie preukázať úhradu správneho poplatku 
podľa položky č. 59 písm. b) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov v predpísanej výške 20 €; správny poplatok sa  platí poštovou 
poukážkou resp. prevodom z účtu na účet stavebného úradu. Poštovú poukážku 
prikladáme žiadateľovi k tomuto oznámeniu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               Ing. Vlasta Hurtová 
                                                                             poverená od 01.10.2010  
                                                               rozhodovaním na úseku stavebného poriadku 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
Konanie o predĺženie platnosti  rozhodnutia o umiestnení stavby sa oznamuje 
účastníkom územného konania podľa vydaného rozhodnutia (navrhovateľ 
v žiadosti neuviedol, že by došlo ku zmene účastníkov územného konania) 
a dotknutým orgánom: 
 
1. KASTOR s.r.o., Štúrova 3, 811 02 Bratislava 
2. Mesto Bojnice v zast. primátorom  
3. JAZDECKÝ KLUB MAJER A HIPOCENTRUM, s.r.o., 

Kúpeľná  1707/47, 972 01 Bojnice 
4. UNIKUM – BET, spol. s r.o., 972 01 Bojnice, Hurbanovo námestie 46 
5. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice, Hurbanovo námestie 

19/41, 972 01 Bojnice 
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6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 
7. SVP, š.p.,  Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
8. SVP, š.p., OZ Piešťany, Závod Povodie hornej Nitry, Škultétyho 9,  955 01 

Topoľčany 
9. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku č. 834/3,  921 80 Piešťany 
10. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová č. 19, 827 15 Bratislava 212 
11. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod  03 Prievidza, Clementisa č. 52 
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
13. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
14. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A,  824 84 

Bratislava 26  
15. Slovak Telekom, a.s., 825 13 Bratislava, Námestie slobody 6 
16. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (servisná organizácia 

Orange Slovensko  a.s.) 
17. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
18. SSC, IVaSC, M.Rázusa 104/A, Žilina 
19. SSC, Miletičova 19, P.O.Box 19, 826 19 Bratislava 
20. Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, oddelenie územného 

plánovania a životného prostredia, Hviezdoslavova č. 1,  911 50 Trenčín 
21. Mesto Prievidza v zastúpení primátorkou mesta  
22. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v  

odpadovom hospodárstve 
23. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

ochrany prírody a krajiny  
24. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 

správa 
25. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana 

ovzdušia 
26. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,  posudzovanie 

vplyvov na ŽP  
27. Obvodný banský úrad v Prievidzi, M. Slovenskej č. 10 
28. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežky 2  
29. Okresný úrad Prievidza, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, 

Medzibriežky 2 
30. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor,  Mariánska č. 6 
31. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi, Mariánska č. 6 
32. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 03 Bratislava 
33. OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická č. 4 
34. MZ SR, IKŽ Bratislava, Limbova 2, 830 07 Bratislava 
35. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2 
36. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, 

Regionálny hygienik, Nemocničná 8, Bojnice 
37. Mesto Prievidza v zastúpení primátorkou mesta – cestný správny orgán 
38. Konanie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby sa oznamuje a 

doručuje aj prostredníctvom verejnej vyhlášky zverejnenej spôsobom v mieste 
obvyklým a na úradnej tabuli mesta Bojnice a mesta Prievidza  

39. Do úradného spisu.    
 


