
Mesto  Prievidza 

Námestie slobody 14, 971 01  Prievidza 

Číslo: 2.4.2-9604-2022/61519-06                                              V Prievidzi  dňa  13.05. 2022 

Vybavuje: Ing. D.Šandríková 

 

 

Verejná  vyhláška 
Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

Oznámenie 

o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním 

 
Stavebník: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO:318 442 podal dňa 

29.04.2022 u tunajšieho stavebného úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

„Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi“, na pozemkoch C KN parc.č. 

5345/1, 5345/9 v k.ú. Prievidza. Na stavbu bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby 

pod.č. SÚ 2022/644/2574-2, zo dňa10.03.2022, právoplatné dňa 11.04.2022 

Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. 

Účelom stavby je vybudovanie nového mlátového chodníka, ktorý bude pokračovaním 

chodníka trasy K5, t.j. dĺžky po 24,6m a bude spájať chodník trasy K8 s chodníkom trasy K9. 

Nové spevnené plochy P1, P3, P4 s posedením budú mať oddychovú funkciu. Plocha P3 

zároveň umožní prístup k novovzniknutému detskému ihrisku. Nový mlátový chodník a nové 

spevnené plochy budú mať nespevnený povrch, ktorý sa vytvorí navrstvením sypaných 

materiálov a ich zhutnením. 

Navrhovaná stavba pozostáva z/zo: 

SO-02- komunikácie a spevnené plochy 

 

Mesto Prievidza ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové 

komunikácie podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov, a podľa § 120 zákona 

číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších právnych predpisov, 

oznamuje 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním  

na deň 13.06. 2022 o 13.30 hod.  

so stretnutím na mieste stavby, parcela č. 5345/9 v Prievidzi. 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská 

uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky, ktoré boli 

alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny 

sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej 

správy v mieste stavby. 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 
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alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Do dokladov je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Prievidzi, Námestie 

slobody 12, I. poschodie č.d. 120 (budova SLPS) po telefonickom dohovore s príslušným 

pracovníkom oddelenia stavebného poriadku( Ing. D.Šandríková, t.č. +421 5179 607 alebo 

+421 904 572 676 ) a pri ústnom pojednávaní. 

Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia ústneho prejednania veci, má sa za to, že 

so stavbou súhlasia bez pripomienok. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviska  dotknuté 

orgány štátnej správy. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomné splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

Najneskôr v deň pojednávania stavebník doručí: 

-stanoviská dotknutých orgánov:  SSD a.s. Žilina, SPP a.s. Bratislava, 

-vyjadrenie projektanta, že dokumentácia spĺňa podmienky územného rozhodnutia 

a požiadavky týkajúce sa verejných záujmov prezentované dotknutými orgánmi v územnom 

konaní. 

      

 

 

 

           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, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 

2.AWE Ateliér s.r.o., Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany 

3. Ing. Stanislav Chmelo- SDI, Hviezdoslavova 43, 9721 01 Piešťany 

4.mesto Prievidza- ÚA, CSO 

5.Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová2  

6.OR HaZZ, Vápenická 4, Prievidza 

7.OÚ Prievidza- odbor starostlivosti o ŽP- OPaK, OH, ŠVS  

8.StVPS,  a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

9.Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 

10.SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

11.Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 

12.PTH, a.s., Priemyselná 82, Prievidza 

13.TSMP, Mariánska 17, Prievidza 

14.O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 

15. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 21, Banská Bystrica 

16. RÚVZ, Nemocničná 8, Bojnice 

17.Ostatní účastníci konania/ vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich- verejnou 

vyhláškou  

18.a/a 

 

Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia 


