
Mesto  Prievidza 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

Značka: 2.4.2-705-2022/70994-06                    V Prievidzi dňa 21.06.2022 

Vybavuje: Ing. D.Šandríková 

 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa:  

Zvesené dňa :  

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

Oznámenie 

o začatí doplňujúceho územného konania a upustenie od ústneho pojednáva-

nia a miestneho zisťovania 

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

zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „na-

vrhovateľ“), podal dňa 11.10.2021 (doplnené 10.03.2022, 16.03.2022 a 20.05.2022) 

na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby pod názvom projektovej dokumentácie „8945- Prievidza- 

Necpalská- zah.TS- VŠZP“ (ďalej len „stavba“), umiestnenej v k.ú. Prievidza na po-

zemkoch parc.č. C KN 5289/1, 5451/17, 5451/11, 547/1. Trasa navrhovanej líniovej 

stavby je zakreslená vo výkrese situácie, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia. 

Stavba je členená na: 

SO 01- VN podzemné vedenia 

SO 02- NN podzemné vedenia 

PS 01- Trafostanice murované 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

Dňa 18.3.2022 na základe podaného návrhu stavebný úrad oznámil začatie územ-

ného konania účastníkom konania a nariadil k predloženému návrhu ústne pojedná-

vanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.04.2022. Ku dňu ústneho pojedná-

vania navrhovateľ nedoložil všetky potrebné náležitosti. 

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 neskor-

ších 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 plá-

novanie, 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 § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje po 

doplnení návrhu začatie doplňujúceho územného konania o umiestnení líniovej 

stavby dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a nakoľko je pre 

územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno po-

súdiť návrh na územné rozhodnutie upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona 

od ústneho pojednávania. 
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred pojednávaním na tunajšom sta-

vebnom úrade v Prievidzi, Námestie slobody 12, I. poschodie, č. d. B120 (budova 

SLSP) a po tel. dohovore s pracovníkom stavebného úradu- Ing. D.Šandríková ( t.č. 

0904  752 676 alebo  046/542 60 619 v úradných hodinách) .  

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracov-

ných dní odo dňa doručenia oznámenia, v opačnom prípade nebudú vzaté do úva-

hy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. §37 ods. 3 stavebného zákona 

sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 

územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. §42 ods. 5 stavebného zákona sa 

v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak nie-

ktorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať 

stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.  

Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné 

stanovisko k umiestneniu zmeny stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 

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

písomné splnomocnenie 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: 

• Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení 

EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš,  

• Okresný úrad Prievidza- OH, ŠVS, OPaK, odbor krízového riadenia 

• Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava 

• Mesto Prievidza- cestný správny orgán, útvar architekta 

• Mesto Prievidza-zastúpené primátorkou 

• ORHaZZ, Vápenická 4, Prievidza 

• SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 

• StVPS, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

• HERMÉS IP s.r.o., Tallerova 4, 811 01 Bratislava 

• VšZP, a.s., Panónska ceta 2, Bratislava 

• Slovak Telekom a.s., Bratislava 
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• PTH, G.Švéhiho 3H, Prievidza 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 8,  Bojnice 

• Slovenská správa ciest, Martina Rázusa 104/A, Žilina 

• Michlovsky, spol.s.r.o., Letná 796/9, Piešťany 

• Ostatní účastníci- verejná vyhláška, začatie územného konania o umiestnení línio-

vej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s 

veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o 

stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi 

stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad 

oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastní-

ci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

 

Oznámenie sa vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

 


