
MESTO   PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

____________________________________________________________________________ 

Značka: 2.4.2-09-8799-2019/II.                                                                    Prievidza 16.07.2019 

Vybavuje: Ing. Líšková 

 

 

 

 

Richard Pišťánek 

Poruba 395 

972 11  Lazany 

 

v zastúpení: 

Ing. Pavel Herda,  

Hepa Consulting, s.r.o. 

Krátka 575/2 

972 01  Bojnice 

                             

                                                                                                                                       

R O Z H O D N U T I E 
 

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 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 stavebného zákona  v znení neskorších predpisov a podľa § 140 

stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní o návrhu žiadateľa  Richard 

Pišťánek, poruba 395, 972 11  Lazany, v zastúpení Ing. Pavel Herda, Hepa Consulting, s.r.o., 

Krátka 575/2, Bojnice (ďalej len „navrhovateľ“)  na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Lúčky Blok B“, na pozemkoch parc.č.  2290/5, 2290/3, 2290/6, 2290/1, 2290/4, 2272, 2290/2, 

11-502/3  v katastrálnom území Prievidza. zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad 

pre posúdenie navrhovanej stavby a  chýbajú niektoré náležitosti potrebné pre riadne posúdenie 

návrhu. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov  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 č. 2.4.2-09-8799-2019/I.  zo dňa 16.07.2019 najneskôr do 

uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t. zn. do 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy 

navrhovateľovi, ktorý je zhodný s doručením tohto rozhodnutia. 

 

 



-2- 

ODÔVODNENIE 

 

Navrhovateľ Richard Pišťánek, Poruba 395, 972 11  Lazany, v zastúpení Ing. Pavel 

Herda, Hepa Consulting, s.r.o., Krátka 575/2, Bojnice podal  dňa 13.05.2019 na tunajší  úrad 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Lúčky Blok B“, na pozemkoch parc.č.  

2290/5, 2290/3, 2290/6, 2290/1, 2290/4, 2272, 2290/2, 11-502/3  v katastrálnom území 

Prievidza. 

  Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona,  

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 

stavebného zákona, v súlade s ust. § 36, ods. 1   stavebného zákona  oznámilo začatie územného 

konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne  nariadilo 

k prerokovaniu  návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  12.07.2019.  

Písomnosti určené účastníkom konania sa pre ich veľký počet v tomto konaní doručujú 

verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona, v nadväznosti na § 26 ods.2 

správneho poriadku. Verejná vyhláška bola uverejnená na internetovej stránke mesta Prievidza od 

13.6.2019 a  na úradnej tabuli mestského  úradu na Námestí slobody 14, Prievidza od 13.6.2019 do 

28.6.2017. 
Na ústnom pojednávaní stavebný úrad preskúmal podaný návrh spolu s prílohami 

a zistil, že návrh na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby neposkytuje dostatočný podklad 

pre posúdenie navrhovanej stavby  a v podanom návrhu  chýbajú náležitosti predpísané v § 3  

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou  sa  vykonávajú niektoré ustanovenia   stavebného   

zákona.  Na konaní boli podané pripomienky vlastníkov susedných pozemkov a stavieb. Na 

základe uvedeného stavebný úrad vyzval  listom č. 2.4.2-09-8799-2019/I.,  zo  dňa   16. 07. 

2019   navrhovateľa,   aby  návrh  spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a 

konanie prerušil.               

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník 

konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. 

Výzva sa zasiela navrhovateľovi spolu s týmto rozhodnutím. Primeranou 

lehotou na doplnenie žiadosti je s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich náležitostí 

lehota 90 dní.  

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

vo výroku tohto rozhodnutia. 

Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným 

spôsobom a v určenej lehote, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona územné 

konanie zastaví.  

 

POUČENIE 
 

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle § 29. ods. 3 správneho 

poriadku nemožno odvolať. 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

zastúpená  zamestnancom 

     Ing. Štefanom Bačom      

                                                               na základe poverenia č.1.2-2874-2015/88548 

 



Rozhodnutie  sa doručí: 

1. Richard Pišťánek, Poruba 395, Lazany, v zastúpení Ing. Pavel Herda, Hepa 

Consulting, s.r.o., Krátka 575/2, Bojnice 

2. Relax SK, Poruba 395, Lazany 

3. Rokostav Sk, s.r.o., F. Madvu 31, Prievidza 

4. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta 

5. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

6. OÚ PD, Odbor starostlivosti o ŽP 

7. SSD, a. s Žilina 

8. SPP-D, a.s. Bratislava 

9. Orange Slovensko, a.s. 

10. Slovak Telekom, a.s. 

11. DSiDATA, s.r.o., Námestovo 

12. PTH, a.s. Prievidza 

13. RUVZ v Prievidzi 

14. ORHaZZ Prievidza 

15. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 

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

17. Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

18. Dopravný úrad Bratislava 

19. Verejnou vyhláškou pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania (zistené a 

nezistené fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemkom 

a stavbám v blízkosti navrhovanej stavby). 

20. a/a 

 

 


