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                                                                                          Verejná vyhláška zverejnená dňa:  01.04.2022 
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MESTO PRIEVIDZA 
obstarávateľ Územného plánu mesta, 

 
oznamuje 

 
dotknutým orgánom štátnej správy a ich odborným organizáciám,  
dotknutým právnickým a fyzickým osobám a ostatnej verejnosti 

 
verejnou vyhláškou 

začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie 
 

„Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN zóny Prievidza Necpaly“ 
 

v súlade s §22 a §31 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).  
 

Verejné prerokovanie sa uskutoční za dodržania platných hygienických opatrení 
na Mestskom úrade v Prievidzi, Námestie slobody 12 (budova SLSP), 

v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ č. B205, 2.poschodie:  
 

dňa 13.04.2022 o 10:00 hod. pre orgány štátnej správy a právnické osoby  
 

a 
 

dňa 13.04.2022 o 15:00 hod. pre fyzické osoby a verejnosť. 
 
 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie je zverejnené na vývesných tabuliach 
mesta. Návrh územnoplánovacej dokumentácie je zároveň k nahliadnutiu 

na MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody č. 12, Útvar architekta mesta, kanc. č. 104B, 1. poschodie 
a taktiež zverejnený po dobu 30 dní na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk  

a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli. 
 

V zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté 
právnické osoby sú povinné  oznámiť svoje stanovisko do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené. 

Ak sa dožadovaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie. 

 
Fyzické osoby a verejnosť je oprávnená podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. podať pripomienky do 30 dní odo 

dňa oznámenia. Na námietky doručené po tejto lehote sa neprihliada.  
 

Námietky alebo stanoviská k prerokovávanej dokumentácii označiť textom  
„Pripomienky k ZaD č.2 ÚPN Z Necpaly Prievidza“ a doručiť v písomnej, prípadne elektronickej forme  

na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza,  
 

 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                       primátorka mesta  

        


