
M E S T O    P R I E V I D Z A  
Námestie   slobody  14,  Prievidza 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 2.4.2-02-170-2022/18346                                                  V   Prievidzi, dňa  31.03.2022 

Vybavuje: Ing. Hrabovský 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

  Vyvesené dňa: 

  Zvesené dňa: 

  Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

O Z N Á M E N I E 
o  začatí  stavebného konania a upustení od ústneho  pojednávania  a miestneho 

zisťovania 

 

    Stavebník  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zast. Ing. Miroslav Hronec, 

SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícii stred, prac. Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 

Zvolen podal  dňa  06.09.2021 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na 

stavbu - Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická, UO 02898  - v k.ú. Prievidza na 

parc. číslo:  
KN - C parc.č.:  

3256/20, 3256/35, 1835/8, 1835/7, 1859/1, 2090/3, 1936/2, 1933/2, 1905/2, 1870, 1905/5,  

1901/3, 1874/4, 1872/2, 1309/5, 1309/24, 1311/2, 1311/3,  

1312/1,1313/1,1268/7,1289/1,1289/12,1289/14, 1286/1, 1286/23, 1279/1,  

1279/2,1327/42,1275/1,1284/1,1284/2,1288/3, 1288/28, 1277/31, 1277/38, 1277/29, 1277/30, 

1277/1, 1277/36, 1277/11.  
KN - E parc. č.:  

210/204, 210/104, 5032/1, 2656, 2802, 2323/1, 

Na uvedenú stavbu sa v zmysle  §39a ods.3, písm. d) zák. č. 50/1976 Zb. v aktuálnom znení 

nevyžaduje územné rozhodnutie. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

  Mesto Prievidza, útvar stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej iba stavebný zákon),  v súlade s ustanovením § 61 ods.1 zákona č. 50/1976 

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

predpisov                                              

oznamuje 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania 

a upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  Stavebný úrad v zmysle § 61 ods.4 

stavebného zákona oznamuje začatie konania stavby s veľkým počtom účastníkom konania 

verejnou vyhláškou.  

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

stavebného poriadku, Nám. Slobody 12 (budova SLSP) , I.posch., č.dv. B119, predovšetkým v 

stránkové dni  (pondelok, utorok, streda a piatok).  

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne  do zápisnice alebo 

samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do  7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia, v opačnom prípade  nebudú vzaté do úvahy. V rovnakej lehote 

oznámia svoje stanoviská aj dotknuté  orgány štátnej správy.  
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Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť  uplatnené v územnom konaní, alebo 

pri prerokúvaní územného  plánu zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje 

stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec  v mieste stavby. Ak dotknutý orgán štátnej 

správy  v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote  neoznámi svoje stanovisko, má 

sa za to, že s navrhovanou  zmenou súhlasí.                                                        

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné plnomocenstvo podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.   

 

 

 

                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                         primátorka mesta     

                                                                                   zastúpená zamestnancom   

                                                                                     Ing. Gizelou Búryovou   

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

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – 

distribúcia, a.s., Útvar investícii stred, prac. Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 

Zvolen  

2. SSD, a.s. Žilina,  

3. SPP-distribúcia, a.s. Prievidza,  

4. StVPS, a.s. Prievidza, 

5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava,  

6. Okresný úrad Prievidza, odb. SŽP,  ŠVS,   

7. Okresný úrad Prievidza, odb. SŽP,  OH, 

8. Okresný úrad Prievidza, odb. SŽP,  OPK,  

9. Okresný úrad Prievidza, odb.  cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

10. Okresný úrad Trenčín, odb.  cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

11. Orange Slovensko, a.s., Jegorovova 22,  Banská Bystrica, 

12. PTH Prievidza 

13. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Prievidza 

14. Mesto Prievidza ako príslušný cestný správny orgán,  Námestie slobody 14, Prievidza, 

15. Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, pracovisko Prievidza, 

16. OR PZ ODI Prievidza 

17. OR H a ZZ v Prievidzi 

18. Obvodný úrad Prievidza, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 

19. SVP š.p., Radničné nám. 8, B. Štiavnica 

20. Verejná vyhláška, začatie stavebného konania o povolení 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. 

25. a/a 

 


