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Mesto Prievidza 

Námestie  slobody  č. 14,  971 01   Prievidza 

Číslo: 2.4.2-461-2022 (11833-2021)/73932-07                    V Prievidzi dňa 08. 07. 2022 

Vybavuje : Mgr. Slavejková 

 

 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa                                                                                  

Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

 

Oznámenie 

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania 

 

 

Stavebník Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., Priemyselná 12, 971 01 Prievidza 

podal dňa 27.10.2021 v doplnil v dňoch 20.04.2022, 28.04.2022,18.05.2022, 

13.06.2022 a 15.06.2022 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie líniovej 

stavby „Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS-1, Prievidza“ SO 01 Vonkajšie 

rozvody tepla,  v katastrálnom území  Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 5345/1, 

5345/15, 5346/1, 5348/1, 5351, 5353/1, 5363/1, 5363/2, 5363/12, 5361, 5392/1, 5399/1, 

5399/2, 5399/9, 5399/10,5362/3,5362/5. 

 

Na stavbu bolo mestom Prievidza  vydané rozhodnutie o umiestnení stavby  

číslo: 2.4.2-07-529-2022 (12090-2021)/3647-07, dňa 14. 02 2022, právoplatné  

dňom 18.03.2022. 

 

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh výstavby vonkajších podzemných 

dvojrúrových rozvodov tepla, ktoré budú napojené na existujúci podzemný rozvod 

horúcovodu v napojovacom bode NB1 a NB2 (pripojenia na existujúcu CZT mesta) 

a vedené do jednotlivých pripojovaných objektov (14 objektov: bytové domy Energetikov 

7-15, 17-25, 31-37, 2-4, 6-8, 12-20, 22-30, 32-42, 44-52, Mojmírova ulica 1-3, 2-8, 5-7,  

Koceľova 4-10, Stredná odborná škola Energetikov 5). Návrh trasy potrubných vedení 

je na pozemkoch, mimo objektov. Celková dĺžka navrhovanej trasy je 1196,85 m  

(249,2 m v trase existujúceho kanála ÚK a 947,65 m v novej trase), dimenzia potrubia 

DN100 až DN32.  

 

Mesto Prievidza 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, 
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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 súlade s ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie  stavebného  

konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na  

 

deň  10. 08. 2022  o 13,15 h. 

 

so stretnutím na mieste stavby, pred pozemkom C KN parc. č. 5346/1, k. ú.  Prievidza, 

Koceľova ulica, pred vchodom č. 4. 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania 

na stavebnom úrade v Prievidzi a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje 

námietky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia ústneho pojednávania, má sa za to, 

že so stavbou súhlasia bez pripomienok. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje 

stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 

na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 

uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na pripomienky a námietky, 

ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného 

plánu zóny sa neprihliada. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť 

uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny 

sa neprihliada.  

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

písomné splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.    

  

V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 

prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov 

konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou 

vyhláškou najmenej  
 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

zastúpená zamestnancom 

Ing. Gizelou Búryovou 

  na základe poverenia č. 1.2-412-2018/13872 
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Oznámenie sa doručí 

1. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s, Priemyselná 12, 971 01 Prievidza 

2. Verejná vyhláška - pre ostatných účastníkov konania v zmysle § 59 stavebného 

zákona 

3. Mesto Prievidza ako príslušný cestný správny orgán 

4. OR H A ZZ v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 

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

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

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

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

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

10. Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., Mariánska 17, 971 01 Prievidza 

11. Okresný úrad Prievidza - ŽP, ŠSOH, OPK, ŠVS 

12. a/a 

 
 


