
 

 

MESTO  NOVÁKY   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

                                                                                                              Nováky dňa 11.12.2019                                                                                                                        

                                                                                                              číslo spisu: 91 /2019/ 427/ SOÚ 

                                                                                                              Vybavuje:  Ing. Sigotská 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Vyvesená dňa : 

Zvesená dňa : 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby : 

 

 

 

 

 

Vec:   KINET, s.r.o., 972 25  Diviaky nad Nitricou č. 201 v zastúpení AZ REALPD, s.r.o., ul. Nová č. 470/4,   

           Prievidza – Ing. Annou Žiakovou       

          - výzva k doplneniu žiadosti, prerušenie územného  konania                                                                

 

 

 

R O Z H O D N U T I E                                        

 

 

      Mesto Nováky ako príslušný  stavebný úrad  podľa § 117, odst.1   zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v  

znení neskorších právnych úprav  vo veci  návrhu  spoločnosti KINET, s.r.o., 972 25  Diviaky nad Nitricou č. 

201 v zastúpení AZ REALPD, s.r.o., ul. Nová č. 470/4, Prievidza – Ing. Annou Žiakovou   podanej  dňa  

14.10.2019  na Mesto Nováky ako  príslušný stavebný  úrad  určený Okresným úradom Trenčín, odborom 

výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia 

podľa § 119 odst.1 v spojení s  § 117 odst.1 stavebného zákona   na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby  : “  Optický prepoj Diviacka Nová Ves – Nováky “, umiestnenej  : 

v katastrálnom území Vrbany, na pozemkoch parc.č. E KN 161/1, 161/2, 185, 186, 196/2, 198, 196/1 

v katastrálnom území Diviacka Nová Ves, na pozemkoch parc.č. E KN 811, 804, 806, 803, 848/1, 851/2, 

851/3, 848/2, 

v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č.  C KN 3412, 3292, 3190, 6350, 6349, E KN 1-453/2, 1-

456/2.306/1, 306/3,  takto  

  rozhodol:     

 

    Vzhľadom k tomu, že návrh nie je v zmysle § 35 stavebného zákona a § 3 vyhl.č. 453/2000 Z.z. úplný  a 

pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej  

stavby, Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad  podľa  § 117 odst.1   stavebného zákona v zmysle ust. § 35, 

odst. 2  zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení ( stavebný zákon ) a § 19 odst. 3 zák.č. 71/1976 Zb. v platnom znení 

Vás vyzýva, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia  tohoto rozhodnutia návrh doplnili o: 

1. doklady v  zmysle § 3 vyhl.č. 453/2000 Z.z.- ( listy vlastníctva na predmetné parcely, snímku z Katastra 

nehnuteľností  Prievidza,  mapu z určeného operátu z Katastra nehnuteľností, súhlasy ) 

2. záväzné stanoviská : 

    - Obce Diviacka Nová Ves 

    - Mesta Nováky 

    - správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov a organizácií: ( Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva Prievidza – regionálneh hygienika, Nemocničná 8, Bojnice, Stredoslovenská distribučná, 

a.s. Žilina, SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. , Orange Slovensko, a.s. , Okresný úrad 

Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP- OH, KPÚTN Trenčín – archeologický výskum, HBP, a.s. Prievidza, 

správcovia miestnych komunikácií a ciest, Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný ( použitie 

poľnohosp. pôdy na 1 rok , ... 

3. 1x projektovú dokumentáciu  

4.  ostatné doklady, ktoré vyplynú z požiadaviek uplatnených na územnom konaní   
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    Vzhľadom na vyššie uvedené  Mesto Nováky v zmysle § 29 odst. 1 zák. č. 71/67 Zb. v znení platných 

predpisov,  územné  konanie  

p r e r u š u j e .       
 

  Pokiaľ  navrhovateľ  nedoplní  návrh na vydanie územného rozhodnutia žiadaným spôsobom v stanovenej 

lehote, tunajší úrad v zmysle § 35 odst. 2 stav. zákona, územné konanie zastaví. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

      Navrhovatelia  spoločnosť  KINET, s.r.o., 972 25  Diviaky nad Nitricou č. 201 v zastúpení AZ REALPD, 

s.r.o., Nová č.470/4, Prievidza – Ing. Annou Žiakovou  podali dňa 14.10.2019  na Mesto Nováky    ako 

príslušný stavebný  úrad  určený Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky, 

Hviezdoslavova 3, Trenčín na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia podľa § 119 odst.1 v spojení s  

§ 117 odst.1 stavebného zákona   návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby  : “  

Optický prepoj Diviacka Nová Ves – Nováky “, umiestnenej  : 

v katastrálnom území Vrbany, na pozemkoch parc.č. E KN 161/1, 161/2, 185, 186, 196/2, 198, 196/1 

v katastrálnom území Diviacka Nová Ves, na pozemkoch parc.č. E KN 811, 804, 806, 803, 848/1, 851/2, 

851/3, 848/2, 

v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č.  C KN 3412, 3292, 3190, 6350, 6349, E KN 1-453/2, 1-

456/2.306/1, 306/3.  

 

    Stavebný úrad zahájil dňa 23.10.2019 územné konanie a dňa 12.11.23019 vykonal ústnerokovanie spojené 

s miestnym šetrením. Na konaní neboli doložené všetky doklady k riadnemu posúdeniu stavby, preto stavebný 

úrad územné konanie prerušil a vyzval navrhovateľa k doplneniu dokladov. Po doplnení dokladov bude 

navrhovateľ pokračovať v územnom konaní. 

 

     Stavebný úrad preskúmal vyššie uvedené podanie v zmysle stavebného zákona a jeho vykonávacích 

vyhlášok,  nakoľko neboli predložené všetky potrebné doklady,  bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 
 

       Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 odst. 3 zák. č. 71/67 Zb. v znení zák.č. 527/2003 

Z.z. o správnom konaní nie je možné  odvolať. 

        Toto rozhodnutie nie je samostatne preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Dušan  ŠIMKA  

                                                                                                                primátor mesta                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                 

          

                     
 Na doručenie :  

 - účastníkom konania : 

1. KINET, s.r.o., 972 25  Diviaky nad Nitricou č. 201 v zastúpení AZ REALPD, s.r.o., Nová č.470/4, Prievidza –  

    Ing. Annou Žiakovou         
2. Obec Diviacka Nová Ves  

3. Mesto  Nováky – do spisu 

4. Ostatní účastníci územného konania (  vlastníci  susedných nehnuteľností a vlastníci na neznámom mieste  ) 

verejnou vyhláškou cestou Obecného úradu v Diviackej  Novej  Vsi a cestou Mestského úradu v Novákoch 

vyvesenou na viditeľnom mieste po dobu 15 dní. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia. 

 

 



 

 

 

 

 

 


