
  MESTO  PRIEVIDZA 
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

_______________________________________________________________ 
Značka: 2.4.2-09-176-2019/II.                                                   V Prievidzi  dňa  24. 04. 2019 

Vybavuje: Ing. Líšková 

 
 

 
                   
 

 

 

 

                         R o zh o d n ut 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“) 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 znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej 

len „stavebný úrad“), administratívnoprávne zastúpená podľa § 13 ods. 5 v spojení s § 27 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v stavebnom 

konaní o žiadosti  stavebníka TEZAS, spol. s r.o., Nábrežie sv. Metoda 125/19, Prievidza, zo 

dňa 30.11.2016 na zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu na 

ukončenie stavby a v zmenu stavebníka na stavbu: „Skládka komunálnych odpadov Prievidza 

- Ploštiny, SO-107 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, na parc.č. 1183/1 v k. ú. Veľká 

Lehôtka a parc.č. 7151/4 v k.ú. Prievidza, podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona  č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné konanie 

 

prerušuje 
 

do predloženia podkladov podľa výzvy stavebného úradu zn. 2.4.2-09-176-2019/I.                                                                 

zo dňa 24.04.2019,  najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t. zn. do 30 dní odo 

dňa doručenia výzvy stavebníkovi, ktorý je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia.  

 

Od ô vo d n e ni e :  
 

Stavebník   TEZAS, spol. s r.o., Nábrežie sv. Metoda 125/19, Prievidza, podal dňa  

30.11.2016 u tunajšieho stavebného úradu žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, 

spočívajúcu v zmene  lehoty na ukončenie stavby a v zmene stavebníka,  na stavbu: „Skládka 

komunálnych odpadov Prievidza - Ploštiny, SO-107 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“. 

     Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom v Prievidzi, zn.:OZP 

1692/2000/SP, zo dňa 27.07.2000, právoplatné 02.09.2000. Následne povolilo mesto 

TEZAS, spol. s r. o. 

Nábrežie sv. Metoda 125/19 

971 01  Prievidza  



Prievidza zmenu stavby pred dokončením, zn.: 2.4.3-01-6853-2013, zo dňa 06.12.2013, 

právoplatné 23.01.2014. 

Dňom podania bolo začaté konanie o zmene stavby pred dokončením. 

Podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona ak predložená žiadosť o stavebné povolenie 

neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad 

stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, 

a upozorní ho, že inak stavebné 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 žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny 

stavby pred dokončením, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval 

listom zn.  č. 2.4.2-09-1313-2017/I, zo dňa 09.01.2017  stavebníka, aby žiadosť spôsobom 

a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že ak žiadosť o stavebné 

povolenie požadovaným spôsobom a v lehote určenej v tejto výzve nedoplníte, stavebný úrad 

podľa § 60 ods. 2 stavebného zákona stavebné konanie zastaví. 

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 stavebného zákona v súlade 

s  § 68, § 61 stavebného zákona  oznámilo začatie   konania  dotknutým orgánom a známym 

účastníkom konania a súčasne nariadilo  ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

Žiadateľ ani ostatní účastníci konania (vlastník pozemku a dotknuté orgány ) sa nezúčastnili 

ústneho pojednávania a neboli doplnené podklady v zmysle  výzvy č. 2.4.2-09-1313-2017/I, 

zo dňa 09.01.2017.  

Na základe uvedeného stavebný úrad podľa  § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval 

listom zn.  č. 2.4.2-09-176-2019/I, zo dňa 24.04.2019  stavebníka, aby žiadosť spôsobom 

a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že ak žiadosť o stavebné 

povolenie požadovaným spôsobom a v lehote určenej v tejto výzve nedoplníte, stavebný úrad 

podľa § 60 ods. 2 stavebného zákona stavebné konanie zastaví. 

Výzva sa zasiela stavebníkovi spolu s týmto rozhodnutím. Primeranou lehotou na 

doplnenie žiadosti je s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich náležitostí lehota 30 dní.                                                                                                                                                             

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

výroku tohto rozhodnutia.  

          

 

Po u č e n ie :  
 

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

nemožno samostatne odvolať. 

  

 

                                                                                                

                JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

zastúpená  zamestnancom 

Ing. Andreou Nikmonovou      

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozhodnutie  sa doručí: 

1. Tezas, spol. s r.o., Nábrežie sv. Metoda 125/19, Prievidza 

2. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta 

3. Hornonitrianske bane Prievidza, Ulica matice slovenskej 10, Prievidza 

4. POĽNO VTÁČNIK, a.s. Lehota pod Vtáčnikom 

5. Lesy SR, š.p. OZ Prievidza, Ulica G. Švéniho 7, Prievidza 

6. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP – OH 

7. SVP, š.p. Piešťany 

8. Obvodný bansky úrad Prievidza 

9. H.E.E. CONSULT, s.r.o. Trenčín, Dolný Šianec 

10. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica, 

Jegorovova 29B, Banská Bystrica 

11. Verejnou vyhláškou v odôvodnených prípadoch a j pri zvlášť rozsiahlych stavbách 

s veľkým počtom účastníkov konania: Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní 

spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

12. a/a 

 

 


