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OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA  

 

Navrhovateľ Obec Svätý Anton, Svätý Anton č. 34, 969 72, IČO: 00320471 zastúpená starostom 

Martinom Kminiakom (ďalej len "navrhovateľ") podala dňa 16. 1. 2023 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o stavebnej uzávere mimo zastavaného územia obce Svätý Anton v časti Macko. Miestny názov 

tejto časti obce je „Bažantnica“. Presné vymedzenie územia je vyznačené v prílohe oznámenia a je 

vymedzené v Územnom pláne Obce Svätý Anton v subkomplexe Kb1 ako lokalita Macko. Územie sa 

nachádza v extraviláne kat. územia Svätý Anton medzi obcami Svätý Anton a Ilija. Výmera lokality je 19,37 

ha. Presné vymedzenie územia je prílohou oznámenia.  

Stavebná uzávera sa navrhuje z dôvodu ochrany územia pred možnými negatívnymi 

vplyvmi novej výstavby z hľadiska ochrany prírody a krajiny, z hľadiska dopravného, architektonického 

a urbanistického rozvoja územia obce a z dôvodu prebiehajúcich príprav na vypracovanie nového Územného 

plánu Obce Svätý Anton. 

Obec Prenčov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade 

s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania o stavebnej uzávere 

v lokalite Macko v katastrálnom území Svätý Anton verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. 

  Pretože pre územie, ktoré má byť predmetom stavebnej uzávery je spracovaná územnoplánovacia 

dokumentácia, stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a 

miestneho zisťovania.  

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 10 kalendárnych dní od 

doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (po predchádzajúcom dohovore 

v kancelárii Spoločného stavebného úradu so sídlom vo Svätom Antone). Ak dotknutý orgán, ktorý bol 

vyrozumený o začatí konania, v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k vydaniu stavebnej 

uzávery, má sa za to, že s vydaním rozhodnutia o stavebnej uzávere z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí 

 Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť 

ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť 

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

Stavebná uzávera pre navrhované územie v čase jej trvania bude zakazovať nasledovné činnosti:  

- Povoľovať zmeny využívania územia,  

- Umiestňovať nové stavby,  

- Povoľovať nové stavby,  
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- Uskutočňovať nové stavby. 

Stavebná uzávera sa nebude vzťahovať na činnosti: 

- Uskutočňovanie stavieb a zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami, ktorých 

stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, 

- Povoľovanie, a uskutočňovanie stavebných úprav existujúcich stavieb, definovaných podľa § 139b ods. 5 

stavebného zákona, 

-  Povoľovanie a uskutočňovanie drobných stavieb, ktoré sú doplnkovou funkciou k existujúcim stavbám, 

definovaných podľa § 139b ods. 7 stavebného zákona,  

- Uskutočňovanie prác a stavieb na existujúcich stavbách ohlásených stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2, 

písm. c) a e) stavebného zákona,  

- Uskutočňovanie nevyhnutných úprav nariadených stavebným úradom vo verejnom záujme podľa § 87 

stavebného zákona,  

- Odstraňovanie stavieb na základe rozhodnutia stavebného úradu podľa § 90 stavebného zákona,  

- Uskutočňovanie neodkladných zabezpečovacích prác, nariadených stavebným úradom pre ochranu 

zdravia alebo majetku v zmysle § 94 stavebného zákona. 

- Umiestňovanie, povoľovanie a uskutočňovanie verejnoprospešných stavieb a ich zmeny v súlade s 

platnou územnoplánovacou dokumentáciou,  

- Umiestňovanie, povoľovanie a uskutočňovanie líniových stavieb a ich zmeny, ktoré sú definované podľa 

§ 139 ods. 3 stavebného zákona v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, 

- vykonávanie udržiavacích prác na existujúcich stavbách. 

 
Predpokladaný čas trvania územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávery:  

Stavebná uzávera bude určená len na nevyhnutne potrebný čas a to do doby schválenia 

územnoplánovacej dokumentácie – nového Územného plánu Obce Svätý Anton a vyhlásenia jeho záväznej časti 

všeobecne záväzným nariadením, nie však na dobu dlhšiu ako päť rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 

stavebnej uzávere podľa § 39d ods. 1 stavebného zákona. Stavebný úrad bude priebežne vyhodnocovať 

dôvodnosť trvania stavebnej uzávery a po vyhlásení záväznej časti nového Územného plánu obce Svätý Anton 

podá návrh na zrušenie stavebnej uzávery. 

                                               

 

               Mgr. Alena Ciglanová 

                                 starostka obce Prenčov 

 
 

 

 

 

 

 

Doručí sa:    

Toto oznámenie sa podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona doručuje účastníkom verejnou vyhláškou. Oznámenie 

sa zverejňuje na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli, úradnej tabuli obce Prenčov, webovej stránke 

www.prencov.sk ako aj na úradnej tabuli obce Svätý Anton a webovom sídle obce www.svatyanton.sk . Toto 

oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
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Dotknuté orgány: 

Obec Svätý Anton, Svätý Anton 34, 969 72  Svätý Anton 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Križovatka 4, 969 01  Banská Štiavnica                                                                 

Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Križovatka 4, 969 01  Banská Štiavnica 

KPÚ Banská Bystrica, pracovisko B. Štiavnica, Dolná ružová 7, 969 01 B. Štiavnica 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom, 965 01                    

Okresné riaditeľstvo hasičského a ZZ, Ul. SNP 127, Žiar nad Hronom, 965 01 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, OCKaPK, M. Chrásteka 586/27   65 01  Žiar nad Hronom                                

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

StVPS, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica 

SPP-Distribúcia, a. s., Mynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

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

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava              

                                                         

 

 

 

 

 

Na úradnej tabuli vyvesené (dátum, pečiatka, podpis): 

 

 

 

 

Z úradnej tabuly zvesené  (dátum, pečiatka, podpis): 
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Grafická príloha k územnému konaniu o stavebnej uzávere č. OCU-
S2023/00008 
 
 
Vymedzenie dotknutého územia – v zmysle Územného plánu obce 
subkomplex Kb1 ohraničený modrou líniou, lokalita Macko  
 
 

 
 
 


