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R O Z H O D N U T I E 
 

Mesto Bojnice ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 1 v spojení s 

§ 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len „stavebný zákon“) v  konaní o žiadosti stavebníka spoločnosti 

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

36 442 151  podanej dňa 06. 11. 2019 v zastúpení Máriou Dubovcovou bytom 013 

12 Turie 502 (ďalej len „stavebník“) na vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„10552 – BOJNICE – DUBNICA – ZAHUSTENIE DTS A NNK, IBV OBORA  

II.“ (ďalej len „stavba“), ktorá bola umiestnená v katastrálnom území Kanianka na 

pozemkoch podľa KN-C parcela č. 2038/58, 2038/1, 1674/2, 1610 (podľa KN-E 

parcela č. 1610/1 a 690/1), 2783, 2782 a v katastrálnom území Dubnica na 

pozemkoch podľa KN-C parcela č. 918, 919/1, 926/8, 926/25 a 926/92 rozhodnutím 

mesta Bojnice pod číslom mesta 613/2019  (SOcÚ 240/2019/SP) zo dňa 08. 10. 2019  

(právoplatné dňa 08. 11. 2019) zistil, že žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie navrhovanej stavby aj po uplynutí lehoty pre vyjadrenie určenej 

v oznámení o začatí stavebného konania a  výzve zo dňa 27. 01. 2020. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov stavebný úrad na základe Vašej žiadosti zo 

dňa 22. 04. 2020 stavebné konanie 

 

p r e r u š u j e  
 

do doplnenia žiadosti o stavebné povolenie o chýbajúce náležitosti podľa  výzvy 

stavebného úradu vydanej pod podacím číslom mesta 1106/2019/SP-4  zo dňa 30. 04. 

2020, najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t. zn. do 90 dní odo dňa 

doručenia výzvy stavebníkovi, ktorá je zhodná  s dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
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O d ô v o d n e n i e : 
 

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

IČO 36 442 151, podal dňa 06. 11. 2019 v zastúpení Máriou Dubovcovou bytom 

013 12 Turie 502 (ďalej len „stavebník“), na stavebnom úrade meste Bojnice žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu označenú pod názvom „10552 – 

BOJNICE – DUBNICA – ZAHUSTENIE DTS A NNK, IBV OBORA  II.“ (ďalej 

len „stavba“). Stavba, ktorá je predmetom tohto stavebného konania, bola umiestnená 

v katastrálnom území Kanianka na pozemkoch podľa KN-C parcela č. 2038/58, 

2038/1, 1674/2, 1610 (podľa KN-E parcela č. 1610/1 a 690/1), 2783, 2782 a 

v katastrálnom území Dubnica na pozemkoch podľa KN-C parcela č. 918, 919/1, 

926/8, 926/25 a 926/92 rozhodnutím mesta Bojnice pod číslom mesta 613/2019  

(SOcÚ 240/2019/SP) zo dňa 08. 10. 2019  (právoplatné dňa 08. 11. 2019).  

Dňom podania žiadosti  bolo začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dňa 22. 11. 2019 podľa § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona 

začatie stavebného  konania dotknutým orgánom a známym  účastníkom konania. 

Pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a stavebný úrad 

vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním v územnom konaní,  

upustil v stavebnom konaní v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od 

miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli svoje 

námietky uplatniť písomne alebo ústne najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia o začatí konania na stavebný úrad. V rovnakej lehote ako 

účastníci konania mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 

V oznámení o začatí konania bol stavebník súčasne zaviazaný, aby  najneskôr v lehote 

pre vyjadrenie preukázal iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona ku 

dotknutým pozemkom, z ktorého vyplýva právo uskutočniť predmetnú stavbu a 

predložil záväzné stanovisko  Okresného úradu Prievidza, pozemkového a lesného 

odboru. Táto povinnosť nebola splnená. 

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

povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote 

doplnil a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov stavebný úrad konanie preruší, ak bol účastník 

konania vyzvaný, aby v určenej lehote  odstránil nedostatky podania. 

Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby 

a neboli doložené požadované podklady, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 

stavebného zákona vyzval listom pod podacím číslom mesta 1106/2019/SP-2 zo dňa 

27. 01. 2020 stavebníka, aby žiadosť spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy 

doplnil a súčasne ho poučil, že inak stavebné konanie zastaví. Výzva bola zaslaná iba 

stavebníkovi spolu s rozhodnutím o prerušení stavebného konania. Primeranou 

lehotou na doplnenie žiadosti bola s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich 

náležitostí lehota 90 dní odo dňa doručenia výzvy stavebníkovi, ktorá je zhodná 

s dňom doručenia rozhodnutia o prerušení stavebného konania. Rozhodnutie 

o prerušení stavebného konania sa doručilo aj jeho účastníkom rovnakým spôsobom 

ako bolo doručené oznámenie o začatí stavebného konania t. zn. formou verejnej 

vyhlášky. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190501#paragraf-139.odsek-1
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Dňa 22. 04. 2020 bola stavebnému úradu doručená žiadosť stavebníka o predĺženie 

lehoty na doplnenie požadovaných dokladov. Stavebný úrad uvedenú žiadosť 

akceptoval a  stavebné konanie opakovane prerušil, tak ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. Pokiaľ žiadosť v rozsahu podľa uvedenej výzvy stavebník 

v určenej lehote nedoplní, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 2 stavebného zákona 

stavebné konanie zastaví. 

 

P o u č e n i e :  
 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle ustanovenia § 29  ods. 3 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

nemožno samostatne odvolať. 

Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 

162/2015 Z. z.) preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu 

na subjektívnych právach účastníka konania. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Vlasta Hurtová 

                                                                             poverená od 01.10.2010  

                                                               rozhodovaním na úseku stavebného poriadku    

                                                                                                        

 

 

 

Rozhodnutie o prerušení konania sa doručí: 

1. Účastníkom stavebného konania - prostredníctvom verejnej vyhlášky  

Na vedomie: 

1. Mesto Bojnice v zast. primátorom  

2. Mária Dubovcová, 013 12 Turie 502 (splnomocnený zástupca stavebníka) 

 

 

 

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania  stavby „10552 – BOJNICE – 

DUBNICA – ZAHUSTENIE DTS A NNK, IBV OBORA  II.“ sa doručuje 

účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky tak, že sa zverejňuje na 

úradnej tabuli mesta Bojnice a na webovom sídle mesta Bojnice www.bojnice.sk 

v súlade s príslušnou legislatívou a na úradnej tabuli obce Kanianka a na 

webovom sídle obce Kanianka www.kanianka.sk v súlade s príslušnou 

legislatívou.  

 

 

http://www.bojnice.sk/
http://www.kanianka.sk/

