
MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody č. 14,971 01 Prievidza

Značka: 2.4.2-03-5191-2018/II.
Vybavuje: Ing. Davidesová

Prievidzi, dňa: 18.07.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8,

01047 Žilina,
STO, s.r.o., Priemyselná 100,

965 O1 Žiar nad Hronom
Ing. Igor Tršo - TRIGEA,

Svitavská 532/2,
965 O 1 Žiar nad Hronom

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
01047 Žilina, zast. STO, s.r.o., Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom a Ing. Igor
Tršo - TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, podal dňa 26.02.2018
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 10607 - Prievidza - Ul.
Jašíkova - Rozšírenie NNK, v kat. území Prievidza, parc. č. KN - C, č. 4756/1,
4755/1,4755/11. Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ust. § 36 stavebného zákona
oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom
konania a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním na 10.04.2018 na ktorom stavebný úrad zistil, že žiadosť
neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, nie je v súlade
s ustanovením § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a v žiadosti chýbajú niektoré náležitosti potrebné
pre riadne posúdenie žiadosti.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné konanie

prerušuje

do doplnenia návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby o chýbajúce
náležitosti podľa výzvy stavebného úradu č. 2.4.2-03-5191-2018/1. zo dňa 18. 07. 2018
najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t. zn. do 6 mesiacov odo dňa
doručenia tejto výzvy žiadateľovi, ktorý je zhodný s doručením tohto rozhodnutia.
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ODÔVODNENIE

Navrhovateľ Stredo slovenská energetika - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, zast. STO, s.r.o., Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom a Ing. Igor Tršo -
TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, podal dňa 26.02.2018 návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 10607 - Prievidza - Ul. Jašíkova-
Rozšírenie NNK, v kat. území Prievidza, parc. Č. KN - C, Č. 475611, 475511, 475511 l.
Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba
stavebný zákon), v súlade s ust. § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadil k
prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 10.04.2018
na ktorom stavebný úrad zistil, že žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, nie je v súlade s ustanovením § 3 vyhl. MŽP SR Č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v žiadosti chýbajú
niektoré náležitosti potrebné pre riadne posúdenie žiadosti. V súlade s ust. § 35 ods. 2
stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie
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.
Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník
konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Keďže návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby a v podanej žiadosti chýbajú náležitosti predpísané v § 3 vyhláške
MŽP SR Č. 453/2000, Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona vyzval listom Č.

2.4.2-03-5191-2018/1. zo dňa 12. 04. 2018 navrhovateľa, aby žiadosť spôsobom
a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak územné
konanie zastaví. Výzva sa zasielala žiadateľovi spolu s rozhodnutím. Primeranou
lehotou na doplnenie žiadosti bolo s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich
náležitostí lehota 90 dní.

Dňa 12.07.2018 požiadal stavebník o predlženie lehoty na doplnenie podania o 6
mesiacov. Výzva na doplnenie Č. 2.4.2-03-5191-2018/1. zo dňa 18. 07. 2018 sa zasiela
žiadateľovi spolu s týmto rozhodnutím.

Z dôvodov vyššie uvedených stavebný úrad konanie prerušil tak, ako je uvedené
vo výroku tohto rozhodnutia.

Pokiaľ žiadosť v rozsahu podľa výzvy žiadateľ v určenej lehote nedoplní,
stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona územné konanie zastaví.

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu oJ?rerušení konania sa v zmysle § 29. ods. 3 správ eho

poriadku nemožno odvolať. d~r~
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JUDr.
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Doručí sa:
1. Stredo slovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
2. STO, s.r.o., Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom,
3. Ing. Igor Tršo - TRIGEA, Svitavská 532/2,96501 Žiar nad Hronom,
4. Mesto Prievidza, zast. primátorkou, Námestie Slobody 12,971 01 Prievidza
5. Mgr. František Kíiffer, Jesenského 2885/l0C, 971 01 Prievidza,
6. Verejná vyhláška, začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo

v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej
uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka. rozsiahleho územia, oznámi stavebný
úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi
začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci
konania alebo ich pobyt nie sú známi).

7. ala


