
Mesto    P r i e v i d z a 
Námestie slobody  14,      971 01  P r i e v i d z a 

_____________________________________________________________________ 

Číslo :  2.4.3-04-6158-2011/III..                                               V Prievidzi   20.03.2012 

Vybavuje: Hrivnáková 

 
V e r e j n á     v y h l á š k a 

Vyvesená dňa : 

Zvesená dňa : 

                                                                                                                              Meno, podpis, pečiatka       
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 v znení  neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  vykonávajúci prenesený  výkon  štátnej 

správy  podľa  § 5 písm. a)  zák.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,      vo veci  návrhu  na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby  „I/64  Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba“, na pozemkoch 

v katastrálnom území Prievidza a  Bojnice,  parcelné číslo - líniová stavba,     pre  

navrhovateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom  

M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina,     zistil ţe  predloţený  návrh  neposkytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby  z hľadiska 

záujmov sledovaných v územnom konaní.  

      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 územného  rozhodnutia    o chýbajúce náleţitosti  

podľa výzvy stavebného úradu  č.  2.4.3-04-6158-2011/IV.,  zo dňa  20.03.2012, 

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

výzvy navrhovateľovi, ktorý je zhodný s dňom doručenia   tohto rozhodnutia. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

      Navrhovateľ  Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,  so 

sídlom M. Rázusa 104/A, 010 01 Ţilina,      podal   dňa   12.09.2011    návrh  na 

vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby,  v návrhu stavebníkom 

označenej pod názvom  „I/64  Prievidza – obchvat, II. etapa, 1.  stavba“,   na 

pozemkoch v katastrálnom území Prievidza a  Bojnice,  parcelné číslo pozemkov - 

líniová stavba. 

      Keďţe návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného  

umiestnenia      stavby,    stavebný úrad   v     súlade s § 35,       ods. 2    zákona     

číslo   50/1976 Zb.  v znení   neskorších predpisov,    vyzval navrhovateľa  dňa   

29.09.2011  k doplneniu podkladov  nevyhnutných na spoľahlivé posúdenie    

navrhovaného umiestnenia   stavby.  Určil lehotu  90  dní na   odstránenie nedostatkov  

a  upozornil, ţe ak  návrh nebude poţadovaným spôsobom a v určenej lehote  

doplnený podľa § 35 ods. 2   stavebného zákona  územné konanie zastaví.    Súčasne 

územné konanie  rozhodnutím  č. 2.4.3-05-6158-2011/I., zo dňa 29.09.2011 do 

uvedenej lehoty  prerušil.       Po doplnení  podkladov  dňa 26.01.2012 stavebný úrad  
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oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania  dotknutým orgánom,   

účastníkom konania a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním na deň 29.02.2012.  V oznámení  upozornil  

účastníkov konania, ţe  svoje námietky a pripomienky môţu uplatniť najneskoršie pri 

ústnom pojednávaní, ţe  inak sa  na ne  neprihliadne, ako aj  na skutočnosť,  ţe    ak 

sa    niektorí   z účastníkov konania nezúčastní  ústneho pojednávania vo veci, má sa 

za to,  ţe s navrhovaným  umiestnením stavby súhlasí  bez pripomienok.  Na ústnom 

pojednávaní dňa 29.02.2012 deklarovali  účastníci konania  mesto Bojnice, so sídlom   

Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice  a    spol. SLOVDEKRA  s.r.o.,   so sídlom Polianky 

19, 841 01 Bratislava,  nesúhlasné stanovisko  súčasťou ktorého boli  námietky 

a pripomienky  smerujúce  k navrhovanému umiestneniu líniovej stavby.   

     Na základe vyššie uvedeného  stavebný úrad,  dňa 20.03.2012 vyzval stavebníka,   

aby  v lehote do 30 dní zaslal písomné stanovisko  k uplatneným námietkam 

a pripomienkam  smerujúcim  k navrhovanému umiestneniu líniovej  stavby, súčasťou 

ktorého bude  posúdenie  uplatnených pripomienok  a námietok  spracovateľa  

projektovej dokumentácie pre územné konanie.       

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

účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. 

     Keďţe  návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného 

umiestnenia  líniovej  stavby  stavebný úrad  v zmysle § 35 ods. (2)  vyzval listom  č. 

2.4.3-04-6158/2011/IV.,    zo dňa  20.03.2012   navrhovateľa,   aby návrh   spôsobom 

a v určenej lehote  podľa tejto výzvy   doplnil,   a súčasne  ho poučil,  ţe inak územné 

konanie    zastaví.    Výzva sa zasiela     stavebníkovi spolu    s týmto   rozhodnutím.  

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

chýbajúcich náleţitostí  a odstránenia rozporov   30 dní. 

 

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

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

     Pokiaľ návrh  v rozsahu podľa uvedenej výzvy stavebník v určenej lehote nedoplní 

stavebný úrad v zmysle § 35 ods. (2)   stavebného zákona   územné konanie  zastaví. 

 

 

P o u č e n i e : 

 

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

poriadku nemoţno samostatne  odvolať. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Marta Davidesová  

                                                                    vedúca oddelenia stavebného poriadku 

                                                               poverená podpisovaním primátorkou mesta  
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Rozhodnutie sa zasiela: 

 

1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A,  

010 01 Ţilina 

2. Slovenská správa ciest,  Miletičova 19,  P.O.BOX 19, 826 19  Bratislava 

3. IPOS, s.r.o., Inţinierske projektové a obchodné sluţby, P.O. BOX 295,  Horná 

26,  

974 01  Banská Bystrica  

4. Mesto Prievidza, zast. primátorkou mesta, Námestie  slobody č. 14, 971 01 

Prievidza + verejná vyhláška  

5. Mesto Bojnice, zast. primátorom mesta, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice                     

+ verejná vyhláška 

6. Ministerstvo ţivotného prostredia SR.,  Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava 

7. Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A,    911 01 Trenčín 

8. Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín,  a.s. Bojnice,  Prievidzská 53,  

972 01  Bojnice 

9. SLOVDEKRA, s.r.o., Polianky 19,  841 01 Bratislava 

10. Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Z 3,                              

Cesta Vl. Clementisa 549/52,  971 01 Prievidza 

11. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,   

974 01 Banská Bystrica 

12. Stredoslovenská energetika, a.s., Ul. Republiky 5,  010 01 Ţilina  

13. Slovenský plynárenský priemysel,  a.s.,  Vápenická ul. 309/16,  971 01  

Prievidza,  

14. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., G. Švéniho 3H,   971 01  Prievidza 

15. UNIPA, spol. s r.o., Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza 

16. Orange Slovensko,a.s.,  Prievidzská 6/A, 821 09 Bratislava 

17. Slovak Telekom, a.s., Karadţičova ul. 13,  825 13 Bratislava 

18. Group  168, a.s., Peterská 8,  821 03 Bratislva41 

19. Mesto Prievidza, dotknutý cestný správny orgán,  Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza 

20. Mesto Prievidza, architekt mesta, Nám. slobody  14, 971 01 Prievidza 

21. Mesto Prievidza, úsek ochrany ţivotného prostredia, Nám. slobody 14, 971 01,  Prievidza 

22. Obvodný úrad ţivotného prostredia v Prievidzi, Dlhá ul. č. 3, 971 01 Prievidza 

 -  orgán ochrany štátnej vodnej správy,              

            -   orgán odpadového hospodárstva,   

-   orgán ochrany prírody a krajiny,   

-   posudzovanie  vplyvov na ŢP 

23. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a ţriediel, Limbová 2 

 837 52  Bratislava 

24. Obvodný úrad v Prievidzi, odbor  civilnej ochrany a krízového riadenia,  

Medzibrieţková 2,   971 01 Prievidza 

25. Regionálny úrad verejného zdravia Prievidza, so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 8,           972 01 Bojnice 

26. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru Prievidza, 971 01 

Prievidza, 

27. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  v Prievidzi, Okresný dopravný 

inšpektorát, 971 01 Prievidza 
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28. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, prac. Prievidza, Červeňa 34,  971 01 

Prievidza 

29. Krajský pamiatkový úrad, Hviezdoslavova ul. 3,  911 01 Trenčín 

30. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10,  971 22 Prievidza 

31. Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

32. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Váhu  Nábr. I. Krasku č. 

834/3,   921 80  Piešťany 

33. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,  Hviezdoslavova 3, 

 911 49 Trenčín 

34. Obvodný úrad pre  cestnú dopravu a pozemné komunikácie,  Červeňa 34,   

971 01 Prievidza 

35. Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi, Mariánska 6, 971 01 Prievidza 

36. Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Nám. sv. Anny 7, 911 01 Trenčín 

37. Slovenský pozemkový fond,  Mariánska 6, 971 01 Prievidza 

38. Úrad pre reguláciu ţelezničnej dopravy,  Miletičova 19,  825 05  Bratislava 

39. Ţeleznice Slovenskej republiky,  Klemensova 8,  813 61 Bratislava 

40. Digi  Slovakia, s.r.o.,  Einsteinová 21,  851 01 Bratislava 

41. verejná vyhláška pre  neznámych vlastníkov,  vlastníkov sused. nehnuteľností  

a  vlastníkov pozemkov stavbou dotknutých  

42. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


