
 

  M E S T O   P R I E V I D Z A  
     Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza  

________________________________________________________________________  
Číslo: 2.4.2-8695-2022/47299-06        
V Prievidzi, dňa 27.04.2022  
Vybavuje: Ing. Dagmar Šandríková 
 
   
 
V e r e j n á V y h l á š k a  

 
Vyvesené dňa:  
Zvesené dňa :  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:  

 
 
O z n á m e n i e  
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním  

 
Stavebník: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, podal dňa 05.04.2022 (doplnené 
22.04.2022) mestu Prievidza, ako príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne a účelové 
komunikácie podľa ustanovenia § 3a ods. 4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 60 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych 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, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, žiadosť o stavebné povolenie na 
stavbu podľa projektovej dokumentácie s názvom: „ Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre 
chodcov- Za depom, Prievidza “, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1184/50, E-KN 3546, 3551/8, 
3671/1, v k.ú. Prievidza.  
  
Navrhovaná stavba pozostáva z/zo: 
-vytvorenia ochranných ostrovčekov mieste prechodu pre chodcov, nového osvetlenia a zabezpečenia 
bezpečného pohybu občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, 
-odstránenia jestvujúcich chodníkov, obrubníkov, úprav existujúcich spodných vrstiev a výkopu ryhy pre 
osadenie nových obrubníkov, 
-realizácia ostrovčeka lepenými obrubníkmi, realizácia nového zvislého a vodorovného dopravného 
značenia, 
-napojenia stavby na technické siete- verejné osvetlenie,  
 
v zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej: Ing. Lenkou Kohútovou, autorizovaný 
inžinier, e.č. 6510*12, značenie s.r.o., Východná 301/40, 971 01 Prievidza, 06/2020. 

 
Na predmetnú stavbu bolo mestom Nováky vydané rozhodnutie o umiestnení stavby číslo: 
1860/2021/541/SOÚ zo dňa 28.01.2021, právoplatné dňa 11.03.2022.  
Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.  
Mesto Prievidza ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa 
ustanovení § 3a ods. 4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a v súlade s ust. § 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 03.06.2022 o 10,30 h. 

so stretnutím na mieste stavby na pozemku parc. č. 3671/1 v  k. ú. Prievidza 

 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo najneskôr na ústnom pojednávaní veci, 
inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom  
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konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje 
stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý s orgánov štátnej správy potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, musí požiadať tunajší úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. 
Podľa ustanovenia § 61 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej 
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou s hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 
I. poschodie, č.d. B 102, 971 01 Prievidza, po telefonickom dohovore s pracovníkom oddelenia 
stavebného poriadku, po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom oddelenia stavebného 
poriadku (Ing. D.Šandríková, t.č. +421 0904 752 676, alebo 046/5179 619)  počas úradných hodín.  
Ak sa niektorí z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  
Ak sa niektorí s účastníkov konania nezúčastnia ústneho pojednávania veci, má sa za to, že so stavbou 
súhlasia bez pripomienok. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. 
Ak sa nechá niektorí s účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí preložiť písomné 
splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
 
Najneskôr v deň ústneho pojednávania stavebník doloží: 
-stanoviská: Slovak Telekom a.s. 
 

 
 

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, zastúpené primátorkou, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza  

2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 

3. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

4. Mesto Nováky, v zastúpení primátorom mesta,  Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 

5. Mesto Prievidza, útvar architekta mesta, CSO 

6. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP – OPaK, ŠVS, odpadové hospodárstvo, 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, G. Švéniho 3, 971 01 Prievidza  

7. OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza  

8. OR PZ v Prievidzi- DI, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza  

9. Technické služby mesta, Mariánska 17, 971 01 Prievidza  

10. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
12. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  

13. PTH, a. s., Priemyselná 82, 971 01 Prievidza  

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

15.MICHLOVSKY, s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany  

16.DSI DATA a.s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 

17. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 

18.verejná vyhláška- projektant a ostatní vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb. 

19. a/a  
Oznámenie sa vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia 


