MESTO

PRIEVIDZA

Námestie slobody 14, 971 01 P r i e v i d z a
__________________________________________________________________________
Číslo: 2.4.2-06-3687-2019/II. (4172-2018)
Prievidza 28.08.2019
Vybavuje: Ing. Klopanová

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Rozhodnutie
Mesto Prievidza ako príslušný
stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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 spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ stavebný úrad“) vo veci žiadosti
o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou na stavbu podľa projektovej
dokumentácie s názvom „Stavebné úpravy areálu a zriadenie mobilnej betonárne“
pozostávajúcej z:
- SO 01 Mobilná betonáreň,
- SO 02 Oporný múr,
- SO 03 Sklad štrku na výrobu betónu- oporné betónové steny,
umiestnenú v kat. úz. Prievidza, na pozemku parc.č. C-KN 7840/37 ( SO 01, SO 02,
SO 03) s napojením na technické siete na pozemkoch parc.č. C-KN: 7840/1, 7840/37
(Ciglianska cesta, Prievidza), stavebníka R.Q.P.S., s.r.o., Dlhá č. 245, Bystričany v zast.
Mgr. Júliusom Meszárošom, Námestie sv. Anny 7269/20B, Trenčín
prerušuje
v súlade s ust. § 140 a § 81 ods. 3 stavebného zákona a § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ správny
poriadok “) konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby do
doplnenia žiadosti o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou o chýbajúce náležitosti
podľa výzvy stavebného úradu vydanej pod číslom 2.4.2-06-3687-2019/I. (4172-2018) zo dňa
28.08.2019, t.j. v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy stavebníkovi.
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Odôvodnenie:
Stavebník, R.Q.P.S., s.r.o., Dlhá č. 245, Bystričany podal dňa 13.10.2017 na tunajšom
stavebnom úrade žiadosť o dodatočné povolenie stavby s kolaudáciou na stavbu podľa
projektovej dokumentácie s názvom „Stavebné úpravy areálu a zriadenie mobilnej betonárne“
pozostávajúcej z:
- SO 01 Mobilná betonáreň,
- SO 02 Oporný múr,
- SO 03 Sklad štrku na výrobu betónu- oporné betónové steny,
umiestnenú v kat. úz. Prievidza, na pozemku parc.č. C-KN 7840/37 ( SO 01, SO 02,
SO 03) s napojením na technické siete na pozemkoch parc.č. C-KN: 7840/1, 7840/37
(Ciglianska cesta, Prievidza).
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojenom
s kolaudačným konaním.
Podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona na konanie o dodatočnom povolení stavby sa
primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66.
Podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä
dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo
udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného
rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne
aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak
stavebné konanie zastaví.
Podľa § 140 stavebného zákona, ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na
konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
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.
Podľa § 81 ods.3 stavebného zákona, ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na
stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.
Na základe žiadosti stavebníka o dodatočné povolenie stavby s kolaudáciou stavby mesto
Prievidza ako príslušný stavebný úrad listom značky 2.4.2-06-3687-2019 (4172/2018) zo dňa
26.06.2019 v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm. b), § 88a ods. 7 a ods. 9 , § 61 ods.1, § 80 ods. 1
stavebného zákona a podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku oznámil začatie konania
o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby dotknutým orgánom a všetkým
účastníkom konania a nariadil na deň 29.07.2019 ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním.
Stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou, preskúmal predložený
návrh a zistil, že návrh neobsahuje náležitosti predpísané v § 17 a §18 vyhl. MŽP SR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon.
Keďže podaná žiadosť o dodatočné povolenie stavby s kolaudáciou stavby neposkytovala
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka
listom číslo 2.4.2-06-3687-2019/I. (4172-2018) zo dňa 28.08.2019, aby žiadosť podľa uvedenej
výzvy doplnil. Výzva sa zasiela stavebníkovi spolu s rozhodnutím o prerušení konania.
Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti je vzhľadom na druh, rozsah a obsah 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 dodatočnom povolení stavby
spojenom s kolaudačným konaním prerušil, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Po doplnení návrhu v určenej lehote bude stavebný úrad v konaní pokračovať.
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Poučenie:
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 odvolať.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Štefanom Bačom
na základe poverenia č.1.2-2874-2015/88548

Rozhodnutie sa doručí:
1. R.Q.P.S., s.r.o., Dlhá č. 245, Bystričany v zastúpení Mgr. Július Meszároš, Námestie sv.
Anny 7269/20B, Trenčín
2. R.Q.P.S., s.r.o., Dlhá č. 245, Bystričany
3. K R K M, spol. s r.o., Dlhá 245, Bystričany
4. Mesto Prievidza- zastúpené primátorkou mesta
5. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
6. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Partizánska cesta 5, Banská
Bystrica
7. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
11. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH), odbor dopravy
a pozemných komunikácií
12. Inšpektorát práce Trenčín
13. Ing. Jozef Lugár, Mojmírova ulica č. 199/3, Prievidza
14. Ing. Ivan Balga, SNP 91/2, Uhrovec
15. Ing. Ján Löčei, Kľačno č. 103
16. Verejná vyhláška pre vlastníkov pozemkov parc.č. C-KN: 7838/1, 7838/2, 7838/3, 7840/3
- doručované v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že
sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.).
17. a/a

