
 

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

________________________________________________________________________  
Číslo: 2.4.2-9266-2022/57687-06                      V Prievidzi, dňa 05.05.2022  
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: „Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici“, na 
pozemku registra C-KN parc. č. 902/5 v k.ú. Prievidza.  
  
Navrhovaná stavba pozostáva z/zo: 
SO 01-spevnené plochy 
- vybudovanie nových spevnených plôch, navrhované ako kolmé pre osobné automobily a veľké osobné 
automobily, karavany o celkovom počte 14 parkovacích státí (celkový rozmer spevnenej plochy  je 31,65 
x 5,30m a 5,25 x 5,30 m), 
- rozšírenia existujúcej miestnej komunikácie pred bytovým domom súp.č. 20092, šírka komunikácie pre 
bytovým domom  je max.4,5m o celkovej dĺžke 42,0 m 
SO- 02- miestna komunikácia 
-výmeny obrusnej a ložnej vrstvy, osadenia obrubníkov so zachovaním pôvodných šírkových a 
výškových parametrov komunikácie pred obytnými domami (parc.č. 901 a 903 v k.ú. Prievidza) 
o celkovej dĺžke 110m. 
 
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, 09/2021. 

 
Na predmetnú stavbu bolo mestom Nováky vydané rozhodnutie o umiestnení stavby číslo: 
615/2022/27/SOÚ zo dňa 07.04.2022. 
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 06.06.2022 o 10,30 h. 

so stretnutím na mieste stavby na pozemku parc. č. 902/5 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: 
-stanovisko: Slovak Telekom a.s.,  záväzný posudok mesta Nováky. 
 

 
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. MANUS-SK s.r.o., Svätoplukova 90/14B, 971 01 Prievidza 

3. HBP a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza 

4. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín- v správe Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza 

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

6. Mesto Prievidza, útvar architekta mesta, CSO 

7. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP – OPaK, ŠVS, odpadové hosp., G. Švéniho   3, 971 
01 Prievidza  

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

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

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

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

12. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
13. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
14. PTH, a. s., Priemyselná 82, 971 01 Prievidza  

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

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

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

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

19. verejná vyhláška- pre účastníkov, vlastníkov susedných nehnuteľností, najmä vlastníkov bytov a NP 
bytového domu: súp. č. 20092, na pozemku KN-C parc. č. 901 v k. ú Prievidza; súp. č. 20088, na 
pozemku KN-C parc. č. 903, v k. ú Prievidza;  

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


