
M E S T O    P R I E V I D Z A  
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Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa                                                                                 

Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

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. PETROSTAV SK s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, 

podal na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení líniovej 

stavby „11008 – Prievidza – Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“  v katastrálnom území  

Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 3946/80, 3946/89, 3946/77, 3946/58, 3905/1.  

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie NN káblového vedenia káblom (N)AVY-J 

3x240x120mm2 a NN skrine PRIS, navrhovaná trasa NN káblového vedenia bude vedená 

v chodníkoch v spoločnej káblovej ryhe s existujúcimi káblami.  

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. 

     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  26. 04. 2022  o 13,30  hod. 

 

so stretnutím na mieste navrhovanej stavby, pred pozemkom C KN parc. č. 3946/58, 

k. ú. Prievidza, Átriová ulica – M. Falešníka. 

 

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.  
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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, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 

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

písomné splnomocnenie  s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá  

zastupovať.  

V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení 

líniovej 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. Doručenie sa vykoná vyvesením na 15 dní na úradnej 

tabuli správneho orgánu a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia.  

Pred vydaním rozhodnutia navrhovateľ doloží chýbajúce doklady (súhlas vlastníka 

pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo; súhlasné rozhodnutia, 

stanoviská, vyjadrenia, posúdenia, prípadne iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy 

a obce (SPP-D, a. s., Mesto Prievidza ako príslušný cestný správny orgán, Technické služby 

mesta Prievidza s. r. o.)). 

 

 

 

 

 

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 PETROSTAV SK s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 

 Verejná vyhláška – účastníci konania v zmysle §  34 stavebného zákona 

- Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou                                                

- S – BAU SLOVAKIA, s. r. o., Rybníčky 1723/4, 972 01 Bojnice       

- Ing. Ján Donič, Nová 598/18, 972 17 Kanianka                                  

- Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava 

- Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 971 01  Prievidza 

- Oľga Mrázová, Stavbárov 7/3, 971 01 Prievidza 
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- Ing. Juraj Klukan, Átriová 14, 971 01 Prievidza 

- Ivan Reis a Lenka Reisová, Stavbárov  55/7, 971 01 Prievidza  

(adresa manželky: Veľká Čausa 187) 

- Milan Hepner, J. Murgaša 702/30, 971 01 Prievidza 

- Eva Grajzová, Hrabová 386/12, 971 01 Prievidza 

- Ing. Alžbeta Dukátová, Átriová 454/4, 971 01 Prievidza 

- Jozef  Lupták a Marta, Átriová 6, 971 01 Prievidza 

- Ing. Karol Koberling, Átriová 8, 971 01 Prievidza 

- Ing. Vladimír Verček a Mgr. Mária, Átriová 10, 971 01 Prievidza 

- Anna Sadloňová, Átriová 442/16, 971 01 Prievidza 

- Matej Dobrotka a Katarína, Urbárska 948/22, 971 01 Prievidza 

- Ing. Igor Daubner a PhDr. Margita, Átriová 438/20, 971 01 Prievidza 

- Iveta Šmátralová, Puškinova 42, 971 01 Prievidza 

 Mesto Prievidza ako príslušný cestný správny orgán 

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza 

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

 SWAN, a. s., Borská 6, 841 04  Bratislava 

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

 Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 

 TSMPD, s. r. o., Košovská cesta 1, 971 01  Prievidza 

 PTH, a. s., G. Švéniho 3 H, 971 01  Prievidza 

 a/a 

 


