
 

MESTO  PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

Značka: 2.4.2-06-3020-2019/II. (6839/2016)                                     V Prievidzi dňa 04.09.2019 

Vybavuje: Ing. Klopanová                                                                    

                                                                                                             

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Vyvesené dňa:   

Zvesené dňa  :                                               

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Mesto Prievidza ako stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 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 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ správny poriadok “), vo 

veci návrhu  na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Multielektro Euronics“, umiestnenie 

ktorej sa navrhuje v katastrálnom území Prievidza na pozemkoch parc.č. KN-C: 5082/56, 

5082/105, 5082/116 navrhovateľa EURONICS Prievidza, s.r.o., Bojnická cesta 39C, 

Prievidza (ďalej len „navrhovateľ“)  zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie navrhovanej stavby podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona, nie  je v súlade 

s ustanovením § 3 vyhl. MŽP SR    č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a v návrhu chýbajú niektoré náležitosti potrebné pre riadne posúdenie 

žiadosti. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 správneho poriadku  územné konanie 

 

 

p r e r u š u j e,  
 

 

do  doplnenia  návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  o chýbajúce náležitosti podľa 

výzvy stavebného úradu značky 2.4.2-06-3020-2019/I.(6839/2016) zo dňa 04.09.2019,                      

najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t.j. do 30 dní odo dňa doručenia tejto 

výzvy navrhovateľovi, ktorý je zhodný s doručením tohto rozhodnutia. 

 

 

 

ODÔVODNENIE 
 

Navrhovateľ podal  dňa 05.05.2016  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby „Multielektro Euronics“, umiestnenie ktorej sa navrhuje 

v katastrálnom území Prievidza na pozemkoch parc.č. KN-C: 5082/56, 5082/105, 5082/116. 
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V súlade s ust. § 35 ods.3  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. 

Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom 

v určenej lehote, stavebný úrad územné 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. 

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad  oznámil  listom číslo 2.4.2-06-6839-2016 zo 

dňa 30.05.2016 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 

a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

16.06.2016. 

Popritom stavebný úrad zistil, že návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby  a v podanom návrhu 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.  3  stavebného  zákona  

vyzval  listom značky 2.4.2-06-3020-2019/I.(6839/2016) zo dňa 04.09.2019 navrhovateľa, aby 

návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak 

územné konanie zastaví. Výzva sa zasiela navrhovateľovi spolu s týmto rozhodnutím. 

Primeranou lehotou na doplnenie návrhu je s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich 

náležitostí lehota 30 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi.  

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

tohto rozhodnutia. 

Pokiaľ návrh v rozsahu podľa výzvy navrhovateľ v určenej lehote nedoplní, stavebný 

úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona územné  konanie zastaví.  

 

 

 

POUČENIE 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. 

 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                     primátorka mesta     

                                                                               zastúpená zamestnancom   

                                                                              Ing. Andreou Nikmonovou      

                                                               na základe poverenia č.1.2-3439-2016/77815 

 
 

 

 

Doručí sa :                                                                                         

1. EURONICS Prievidza,s.r.o., Bojnická cesta 39C, Prievidza 

2. Ladislav Mečiar, Tužina 384 

3. Oľga Mečiarová, Tužina 384 
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4. Roman Borovička, Ulica A. Rudnaya 215/32, Prievidza 

5. Mesto Prievidza- zastúpené primátorkou mesta 

6. Slovenská správa ciest 

7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

8. SPP-distribúcia, a.s.  

9. Stredoslovenská distribučná a.s. 

10. Slovak Telekom, a.s. 

11. Orange Slovensko, a.s. 

12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi 

13. OR PZ SR Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta14, Prievidza 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi 

15. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie- ochrana prírody 

a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, posudzovanie vplyvov na ŽP; 

odbor krízového riadenia 

16. Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 

17. Verejná vyhláška- pre osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k 

susedným pozemkom a stavbám  

18. a/a 

 


