
  

Mesto Prievidza 
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

Číslo: 2.4.2-884-2022/II.-65055-07                                   V Prievidzi  dňa  24. 05. 2022 

          (216-2021, 4350-2020, 5257-2019) 

Vybavuje: Mgr. Slavejková 

 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa                                                                   Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

Rozhodnutie  

 

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 návrhu navrhovateľa 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina v zast. 

PETROSTAV SK s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, na vydanie 

územného rozhodnutia  o umiestnení líniovej stavby „11008 – Prievidza – Ul. Átriová 

– Rozšírenie NNK“  v katastrálnom území  Prievidza, na pozemkoch C KN parc. 

č. 3946/80, 3946/89, 3946/77, 3946/58, 3905/1, 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 číslo: 2.4.2-884-2022/I.-

6505-07 zo dňa 24.05.2022 najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, 

t. zn. do 2 mesiacov 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 Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina 

v zast. PETROSTAV SK s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, 

podal na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „11008 – 

Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“  v katastrálnom území  Prievidza, na 

pozemkoch C KN parc. č. 3946/80, 3946/89, 3946/77, 3946/58, 3905/1. 



 

 

Podľa § 35 ods. (3) stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území 

(§ 32), najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby 

návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, 

že inak územné konanie zastaví.  

 

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

konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.  

 

Nakoľko predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval listom č. 2.4.2-844-2022/I.-65055-07 

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

a súčasne ho poučil, že ak návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným 

spôsobom a v lehote určenej v tejto výzve nedoplní, stavebný úrad podľa § 35 ods. (3) 

stavebného zákona územné konanie zastaví. Výzva sa zasiela navrhovateľovi spolu 

s týmto rozhodnutím. Primeranou lehotou na doplnenie návrhu je s ohľadom na druh, 

rozsah a obsah chýbajúcich náležitostí lehota 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy 

spolu s rozhodnutím o prerušení územného konania. 

 

Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad územné konanie prerušil tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e  

 

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.1.2-1903-2021/97266 

 

 

 

 

 

 

Strana 2 z 3 



 

 

 

Doručí sa: 

 Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

v zastúpení PETROSTAV SK s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 

Tvrdošín 

 Verejná vyhláška – účastníci konania v zmysle §  34 stavebného zákona 

- Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou                                                

- S – BAU SLOVAKIA, s. r. o., Rybníčky 1723/4, 972 01 Bojnice       

- Ing. Ján Donič, Nová 598/18, 972 17 Kanianka                                  

- Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Pekná cesta 17, 831 52 

Bratislava 

- Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 971 01  

Prievidza 

- Oľga Mrázová, Stavbárov 7/3, 971 01 Prievidza 

- Ing. Juraj Klukan, Átriová 14, 971 01 Prievidza 

- Ivan Reis a Lenka Reisová, Stavbárov  55/7, 971 01 Prievidza  

(adresa manželky: Veľká Čausa 187) 

- Milan Hepner, J. Murgaša 702/30, 971 01 Prievidza 

- Eva Grajzová, Hrabová 386/12, 971 01 Prievidza 

- Ing. Alžbeta Dukátová, Átriová 454/4, 971 01 Prievidza 

- Jozef  Lupták a Marta, Átriová 6, 971 01 Prievidza 

- Ing. Karol Koberling, Átriová 8, 971 01 Prievidza 

- Ing. Vladimír Verček a Mgr. Mária, Átriová 10, 971 01 Prievidza 

- Anna Sadloňová, Átriová 442/16, 971 01 Prievidza 

- Matej Dobrotka a Katarína, Urbárska 948/22, 971 01 Prievidza 

- Ing. Igor Daubner a PhDr. Margita, Átriová 438/20, 971 01 Prievidza 

- Iveta Šmátralová, Puškinova 42, 971 01 Prievidza 

 a/a 
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