
 
 

OBEC  ZÁRIEČIE 
 

Záriečie č. 190, 020 52 
 

 
 

Číslo: 1093/2/2021/TS1-SP                                                                                V Záriečí dňa, 08.12.2021  

Vybavuje: Ing. Pecková, č.t. 0911297129 

e-mail: peckova@zariecie.sk 

 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E 
 

 

       Obec Záriečie 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“) 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 stavebnom konaní o žiadosti  

stavebníkov Simona Rusnáková, bytom Záriečie č.36, 020 52 a Pavol Homola, bytom 

Záriečie č. 173, 020 52 o vydanie stavebného povolenia na stavbu " Rodinný dom- 

novostavba “  umiestnenú na pozemku parc. č. KN-C 780 a KN-E 780 v katastrálnom území 

Záriečie, zistil, že žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 

 

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

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebné konanie 

 

p r e r u š u j e 
   

do doplnenia žiadosti o stavebné povolenie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy 

stavebného úradu pod číslom: 1093/1/2021/TS1-SP  zo dňa 08.12. 2021, najneskôr do 

uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t. zn. do 60 dní odo dňa doručenia výzvy stavebníkovi, 

ktorý je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia.  

 

O D Ô V O D N E N I E: 
      Stavebník podal dňa 28.10.2021 na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

na stavbu " Rodinný dom - novostavba “ umiestnenú na pozemku parc. č. KN-C 780 a KN-E 

780 v katastrálnom území Záriečie. 

      Podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä 

dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre 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 § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník 

konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. V konaní bude  

pokračovať, len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo.  

      Keďže žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 

stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval listom pod číslom: 

1093/1/2021/TS1-SP zo dňa 08.12. 2021 stavebníka, aby žiadosť spôsobom a v určenej lehote 
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podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak stavebné konanie zastaví. Výzva sa 

zasiela stavebníkovi spolu s týmto rozhodnutím. Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti je 

s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich náležitostí lehota 60 dní.  

 

Jedná sa o doplnenie dokladov k žiadosti o: 

- projektová dokumentácia pre NN elektrickú prípojku k novostavbe (§8 vyhl. č.453/2000Z.z) 

- stanovisko PVS, a.s., ul. Nová 133, Považská Bystrica (§ 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z) 

a svetlo technický posudok podľa § 6 ods.5) Vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z.  

 

      Z dôvodov vyššie uvedených stavebný úrad stavebné konanie 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.  

      Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú (§ 29 ods. 5 

správneho poriadku). 

 

P o u č e n i e: 
      Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie.  

      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. Jozef Kollár 

                                                                                                s t a r o s t a  obce 
 

                                          

 

Vyvesené dňa : ...........................................   Zvesené dňa : .................................................. 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby......................................................................... 

 

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

spôsobom v mieste obvyklým a na webovom sídle obce. 

             
Doručí sa: 

1. Simona Rusnáková, Záriečie č. 36, 020 52 

2. Pavol Homola, Záriečie č. 173, 020 52  

3. Daniel Kres, Záriečie č. 56, 020 52 

4. Vladimír Kres, Záriečie č. 100, 020 52 

5. Soňa Harkabusová, Pažite 149/15, 010 09 Žilina 

6. Ľubomíra Vrabcová, Klimovské 1328/31A, 010 01 Žilina 

7. PVS, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica  

8. Obec Záriečie, Záriečie č.190,020 52   

9. Stavebný úrad/TU 


