
 

MESTO  PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

________________________________________________________________ 
Značka: 2.4.2-06-3541-2018/II.                                                              V Prievidzi 05.04.2018 

  2.4.2-06-5241-2017  

Vybavuje: Ing. Klopanová 

 

 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 Vyvesené dňa: 

 Zvesené dňa: 

 Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 60  

stavebného zákona  a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), vo veci žiadosti Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  

zastúpenej spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, Námestovo o  stavebné 

povolenie  na  stavbu  s názvom „ 9662 Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 

21BJ “ v k. ú. Prievidza, pozemky parc. č. KN C: 6652/95, 6652/117, 6652/96, 6652/23, 

6652/24, 6652/25, 6577/3 zistil, že žiadosť v predloženom rozsahu neposkytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie  navrhovanej stavby.  

         Stavebný úrad  podľa ustanovenia §  29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie o  povolení stavby  

 

p r e r u š u j e  

 

do doplnenia žiadosti o stavebné povolenie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného 

úradu značky 2.4.2-06-3541-2018/I., 2.4.2-06-5241-2017 zo dňa 05.04.2018, najneskôr do 

uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t. z. do 60 dní odo dňa doručenia výzvy stavebníkovi, 

ktorý je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
     

      Stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina zastúpený  spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, Námestovo podal 

dňa  06.04.2017  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na  stavbu s 

názvom „ 9662 Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21BJ “ v k. ú. Prievidza, 

pozemky parc. č. KN C: 6652/95, 6652/117, 6652/96, 6652/23, 6652/24, 6652/25, 6577/3.  

  Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.  



 

- 2    - 

 

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

dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, vyzve 

stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil 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 o stavebné povolenie neposkytuje dostatočný podklad  pre posúdenie  

navrhovanej  stavby, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona  vyzval listom 

značky 2.4.2-06-3541-2018/I., 2.4.2-06-5241-2017 zo dňa 05.04.2018 stavebníka, aby žiadosť 

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

konanie  zastaví. Výzva sa zasiela stavebníkovi spolu s rozhodnutím o prerušení konania. 

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

chýbajúcich náležitostí lehota 60 dní odo dňa doručenia výzvy stavebníkovi, ktorý je zhodný 

s dňom doručenia tohto rozhodnutia. 

    Z dôvodov vyššie uvedených stavebný úrad konanie o povolení zmeny stavby prerušil tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

     Pokiaľ stavebník v určenej lehote žiadosť spôsobom požadovaným podľa uvedenej výzvy 

nedoplní, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 2 stavebného zákona konanie o povolení  stavby 

zastaví. 

 

P o u č e n i e : 
      Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle ustanovenia § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno samostatne 

odvolať.   

 

 

 

                                  JUDr. Katarína Macháčková 

                             primátorka mesta 

                                zastúpená zamestnancom 

                                  Ing. Štefanom Bačom 

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

 

 

 

Doručí sa: 

1. ELSPOL-SK, s.r.o.,  Ulica Ľ. Štúra 778/46, Námestovo 

2. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (Stredoslovenská energetika-  

Distribúcia, a.s.) 

3. Ing. Jaroslav Kapusta, Ulica B. Slančíkovej 540/19,Prievidza 

4. Zdenka Kapustová, Ulica B. Slančíkovej 540/19,Prievidza 

5. Radeton SK s.r.o., Ulica J. Kollára 636/17, Prievidza 

6. Mesto Prievidza- zastúpené primátorkou mesta 

7. Verejnou vyhláškou – ostatným vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb 

Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto        

lehoty je dňom doručenia. 

8. a/a 


