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Mesto Prievidza 

Námestie slobody 14, Prievidza 

Číslo: 2.4.2-450-2022/70236-07                                        V Prievidzi dňa 15. 06. 2022 

           (143-2021) 

 Vybavuje: Mgr. Slavejková 

 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa                                                                   Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

 

Oznámenie 

o začatí doplňujúceho územného konania 

spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním  

 

 

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 

Žilina v zast. ENData, s. r. o., Poľanova 1578/37, 0219 01 Námestovo, 

na tunajšom úrade podal dňa 30.11.2020 a doplnil dňa 13.04.2021 a 10.06.2022 

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „12157 

Prievidza – Priemyselný areál – zahustenie TS“  v katastrálnom území  Prievidza, 

na pozemku C KN parc. č. 1270/80, 1270/81, 1270/49, 1293/1, 1292/2 1295/2 

(E KN 5033) a ďaľších nakoľko ide o líniovú stavbu.  
 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie objektov SO 01: VN prípojka – nová 

zemná káblová prípojka z existujúcej spínacej stanice 298/ss/790 a PS 01: Kiosková 

trafostanica – nová koncová kiosková trafostanica. 
 

Mesto Prievidza, 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 ust. § 36, ods. 1, 4  stavebného zákona  a § 18 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších 

predpisov  

oznamuje 

 

začatie doplňujúceho územného  konania dotknutým orgánom štátnej správy a 

účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním 

 

na deň  04. 07. 2022  o 13,30  hod. 

 

so stretnutím na mieste navrhovanej stavby, pred pozemkom C KN parc. 

č. 1270/80, katastrálne územie Prievidza, Strojárska ulica.  
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 

a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky 

uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorí 

z účastníkov konania nezúčastnia ústneho pojednávania veci, má sa za to, že 

s predloženým návrhom  súhlasia bez pripomienok. V rovnakej lehote oznámia svoje 

stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne 

posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej 

uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí 

územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko 

k navrhovanej stavbe, v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 

V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil stavebný úrad konanie 

o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou. Doručenie sa vykoná vyvesením 

na 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  
 

V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa 

nechá zastupovať. 

 

Pred vydaním rozhodnutia navrhovateľ doloží chýbajúce doklady (vyjadrenie Slovak 

Telekom, a. s.)  

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

zastúpená zamestnancom 

Ing. Ingrid Líškovou 

   na základe poverenia č. 1.2-412-2021/86980 

 

Oznámenie sa doručí 

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

v zastúpení ENData, s. r. o., Poľanova 1578/37, 029 01 Námestovo 

- Verejná vyhláška – účastníci konania v zmysle § 34 stavebného zákona 

- Orange Slovakia a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

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

- DSI DATA,  s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01  Námestovo 

- TSMPD, s. r. o., Mariánska 17, 971 01  Prievidza 

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor 

dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

- Železnice Slovenskej republiky, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

- a/a 


