
Obec Stará Myjava      
 

č.j.: SOÚ 50,Rp/2021St.My.                                                         Stará Myjava, dňa 25.10.2021 

 

 

 
 

 

ROZHODNUTIE 
 

 

Obec Stará Myjava  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 územnom konaní o návrhu  

(ďalej len „navrhovateľ“) na územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby doručeného 

dňa 15.6.2021 od navrhovateľa :  

 Západoslovenská distribučná , a.s. 

Sídlo:               Čulenova 6 

                         816 47 Bratislava 

IČO:                36 361 518 

v zastúpení :   Štefan Klimek, 907 01 Stará Myjava 208 

v zastúpení:    Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica 
 

na líniovú stavbu 

             „SA Stará Myjava  u Križkov- nová VN,TS a NN“ 

               

na pozemkoch parc.č. KNC 29941/5( KNE 29941/2), KNC 29941/3, KNC 29847/6( KNE 

29847/3 ), KNC 29941/4, KNC 35545/1, KNC 35566/2, KNC 35522/1, KNC 35516,  

KNC 35564/1,  KNC 35536/1(KNE 35533), KNC 35520/2, KNC 35518/2, KNC 35519/2, 

KNC 35511/9 v katastrálnom území Stará Myjava zistil, že návrh neposkytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby. 

 

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 územné rozhodnutie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného 

úradu pod č.j.: SOÚ 50,výzva/2021St.My. zo dňa 25.10.2021, 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.  

 

ODÔVODNENIE: 
 

Navrhovateľ podal dňa 15.6.2021 na stavebný úrad obce Stará Myjava  návrh na 

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby na líniovú stavbu „SA Stará Myjava  

u Križkov- nová VN,TS a NN“  na pozemkoch parc.č. KNC 29941/5( KNE 29941/2), KNC 

29941/3, KNC 29847/6( KNE 29847/3 ), KNC 29941/4, KNC 35545/1, KNC 35566/2, KNC 

35522/1, KNC 35516,  
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KNC 35564/1,  KNC 35536/1(KNE 35533), KNC 35520/2, KNC 35518/2, KNC 35519/2, 

KNC 35511/9 v katastrálnom území Stará Myjava. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 31.8.2021  pod 

č.j.: SOÚ 50,O/2021St.My. oznámil začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby  

účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo, súčasne nariadil na 

prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.  

Dňa 4.10.2021sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

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. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia 

požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad 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.  
Keďže návrh na územné rozhodnutie neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

umiestnenia navrhovanej líniovej stavby, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného 

zákona vyzval listom pod č.j.: SOÚ 50,výzva/2021St.My. zo dňa 25.10.2021 navrhovateľa, 

aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak 

územné konanie zastaví. Výzva sa zasiela navrhovateľovi spolu s týmto rozhodnutím. 

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

alebo chýbajúcich náležitostí lehota 30 dní. 

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

vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

Pokiaľ navrhovateľ v určenej lehote návrh spôsobom požadovaným podľa uvedenej 

výzvy nedoplní, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie  

z a s t a v í.  

 

                                                          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.        

 Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa § 29 ods.5 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov neplynú. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Pavol Kováč 

                                starosta                
 

 

 

 

 

 

          

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20160101#paragraf-32
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Doručuje sa : 

1. Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Štefan 

Klimek, 907 01 Stará Myjava 208 v zastúpení Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15,  

905 01 Senica 

2. Obec Stará Myjava- starosta Pavol Kováč 

3. Okresný úrad Myjava- odbor starostlivosti o životné prostredie , úsek ŠSOH , 

ŠSOPaK,ŠVS  Moravská 1, 907 01 Myjava 

4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 

36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom  

5. ORHaZZ , Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom ,  

6. Okresný úrad Trenčín , odbor starostlivosti o ŽP, odd. št.správy vôd a vybraných 

zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín 

7. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 91101  Trenčín 

8. Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

9. BVS a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

10. ZsDis.a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

12. SVP š.p. , Správa povodie Moravy , Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 

Malacky 

 

 

Toto rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení líniovej stavby sa oznamuje 

verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

verejnej tabuli obce Stará Myjava a na webovej stránke obce Stará Myjava. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa ...............................   

 

Zvesené dňa.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

            Odtlačok pečiatky  

             a podpis oprávnenej osoby 
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