
Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

____________________________________________________________________________ 

Značka: 2.4.2-10930-2022/73802-02                                          V Prievidzi 06.07.2022 
Vybavuje: Ing. Hrabovský 
 

Verejná vyhláška 

  
 Vyvesené dňa: 
  Zvesené dňa: 
  Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

Oznámenie o začatí  stavebného  konania  a  upustenie od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania 

 

 

Navrhovateľ Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Prievidza zast. 

primátorkou mesta IČO: 00318442, podal dňa 22.02.2022 (čiastoč. dopl. 

06.06.2022)  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

„Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benediktav Prievidzi“ – SO 03 

Rekonštrukcia chodníkov  v kat. území  Prievidza, parc. č. KN – C 5345/1 vo 

vlastníctve Mesta Prievidza.  

Navrhovaná stavba pozostáva z: rekonštrukcie troch prepojených chodníkov, tj. 

chodníka spájajúceho parkovisko na konci ulice V. Benedikta a ulicu M. Gorkého o 

dÍžke cca 106m, ďalej chodníka spájajúceho ulicu M. Gorkého a chodník popri 

bytovom dome na Ul. V. Benedikta dlžky 94m a nakoniec chodníka prepájajúceho 

tieto dva chodníky dlžky cca 22m. Šírka chodníka spájajúceho ulicu V. Benedikta a 

ulicu M. Gorkého bude 2,Om a ostatné chodníky budú šírky 1,5m. Rekonštruované 

chodníky budú kopírovať existujúcu trasu a výškovo sa napoja na existujúce 

chodníky. Priečny sklon je navrhovaný jednostranný 2,0% do zelene. V rámci 

rekonštrukcie je navrhnuté aj vybúranie časti existujúceho chodníka, vrátane 

schodišťa, o dlžke cca 26m, nachádzajúceho sa za výmenníkovou stanicou VS-2 na  

Ul. V. Benedikta.  

Na uvedenú stavbu (stavebný objekt) sa podľa  §  39a ods.3 písm.d) zák.č.50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.    

Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. Mesto Prievidza ako špeciálny 

stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia  § 

3a, ods. 4 zákona číslo 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších právnych predpisov,  a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. 



o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších 

právnych predpisov,  v súlade s ust. § 61 stavebného zákona oznamuje začatie 

stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a 

súčasne upúšťa od miestneho zisťovania,  aj od ústneho pojednávania, vzhľadom 

k tomu, že  sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej  stavby, v súlade s ust. § 61, ods. 2 stavebného 

zákona. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, 

odbore územného plánovania, stavebného poriadku výstavby a životného prostredia, 

oddelení stavebného poriadku, kancelária č. B119, I. posch., Nám. Slobody 12, 

Prievidza  (bývalá budova SLSP). 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť písomne resp. ústne do 

zápisnice na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

tohto oznámenia. Na  neskoršie podané námietky stavebný úrad  neprihliadne. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská  dotknuté orgány.  Ak niektorý z orgánov 

štátnej správy  potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na 

jeho žiadosť určenú lehotu  pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak  v určenej 

lehote dotknutý orgán štátnej správy svoje stanovisko  k navrhovanej stavbe 

neoznámi, má sa za to, že so stavbou  z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 

schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.       V prípade, že sa niektorý z 

účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.  

 

 

 

 

 

                                                                              JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                         primátorka mesta     

                                                                                   zastúpená zamestnancom   

                                                                                     Ing. Gizelou Búryovou   

                                                                 na základe poverenia č.1.2-412-2018/13872 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznámenie sa doručí: 

1. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Prievidza zast. primátorkou mesta  

2. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, Prievidza  

3. SSD, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina, 

4. SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511Bratislava 

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

6. Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 01 Žilina, 

7. Orange Slovensko, a.s. Jegorovova 22, 974 01 Banská Bystrica 

8. Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s., G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, 

9. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, G. Švéiho 3H, ŠVS 

10. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, G. Švéiho 3H ,OH 

11. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, G. Švéiho 3H ,OPK 

12. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, G. Švéiho 3H , EIA 

13. Mesto Prievidza ako prísluš. správ. orgán pre dopr. a pozem. komunikácie 

14. Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 

Prievidza, 

15. OR H a ZZ  Prievidza, Vápenická 303/4, 971 01 Prievidza, 

16. Okresný úrad Prievidza, krízového riadenia, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza, 

17. Telefonica O2, Slovakia S.r.o., Einštainova 24, Bratislava 821 09 

18. DSIDATA, s.r.o., A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo, 

19. Urbársky spolok Necpaly – pozemkové spoločenstvo, miestna časť Prievidza, 

Poľná ulica 76, Prievidza 

20. Ing. Lenka Kohútová, značenie, s.r.o., Východná 301/40, Prievidza 

21. Verejná vyhláška, začatie stavebného konania líniovej stavby alebo v 

odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 

účastníkov konania, oznámi stavebný úrad účastníkom stavebného konania 

verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania verejnou 

vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

22. a/a 

 

 

 


