MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody 14, Prievidza
___________________________________________________________________________
Číslo: 2.4.2-04-7548/2015
Prievidza dňa 09.09.2015
Vybavuje: Hrivnáková
Verejná

vyhláška

Vyvesená dňa :
Zvesená dňa :
Meno, podpis, pečiatka

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním
Navrhovateľ LUDO spol. s r.o., so sídlom Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 36021237 podal dňa 04.09.2015
návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby v podanej žiadosti označenej pod názvom „Spevnené plochy pri
polyfunkčnom objekte na ulici A. Mišuta v Prievidzi“, v katastrálnom území Prievidza,
pozemok parcelné číslo 4870/1.
Riešené územie sa nachádza pri objekte OD Lúky na Ulici A. Mišúta v Prievidzi.
V súčasnosti sa na tejto strane budovy nachádzajú dva východy z budovy so schodiskom ku
každému vchodu. Komunikácia popri budove má šírku v mieste schodiska cca 3,0 m a mimo
schodiska cca 4,5 m. Povrch komunikácie je liaty asfalt. V mieste budovania spevnenej
plochy je v súčasnosti zeleň. Navrhovaná stavba „Spevnené plochy pri polyfunkčnom
objekte na ulici A. Mišuta v Prievidzi“, rieši rozšírenie komunikácie a vybudovanie
spevnených plôch na parkovanie, s kapacitou 16 parkovacích miest. Spevnená plocha bude
situovaná od severnej časti budovy, navrhované vyhotovenie je zo zatrávňovacej dlažby
uloženej do dlažobného lôžka. Oddelenie od existujúcej komunikácie bude riešené cestným
obrubníkom bez skosenia uloženého do betónového lôžka. Od zelene bude plocha
ohraničená cestným obrubníkom so skosením v betónovom lôžku.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie podľa § 35 zákona číslo 50/1976 Zb.
stavebný zákon, v znení neskorších právnych predpisov.
Na základe vyššie uvedeného mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zák.
č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení s § 27
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný úrad“) a súčasne podľa ust. § 36, ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie
územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania
a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na
deň 08.10.2015 (štvrtok) o 09.00 h
so stretnutím na Mestskom úrade v Prievidzi, oddelenie stavebného poriadku,
Ul. Hviezdoslavova č. 3 (budova Priemstavu), v zasadačke, kanc. č. 521 (V. poschodie).
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odbore
územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia, oddelení
stavebného poriadku, kancelária č. 509, Ul. Hviezdoslavova č. 3, Prievidza, predovšetkým v
stránkové dni (pondelok, streda a piatok).

-2Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia
ústneho pojednávania veci, má sa za to, že s navrhovaným umiestnením stavby súhlasia
bez pripomienok. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej
správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší
čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak v
určenej
lehote dotknutý orgán štátnej správy svoje stanovisko k navrhovanej stavbe
neoznámi, podľa § 36 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá
zastupovať.
V odvolacom konaní sa v zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Martou Davidesovou
na základe poverenia č.1.2-2460-2011/130901

Oznámenie sa zasiela:
1. LUDO spol. s r.o., Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36021237,
2. Mesto Prievidza, zast. primátorkou mesta, JUDr. Katarínou Macháčkovou, Námestie
slobody č. 14, 971 01 Prievidza + verejná vyhláška
3. Mesto Prievidza, právna kancelária, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza
4. PABK Leasing s.r.o., Gorkého 3, 814 99 Bratislava, IČO: 35864001,
5. MONAQ Leasing, a.s. Panská 13, 811 01 Bratislava, IČO: 35864001,
6. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza – Zapotôčky, J. Fándlyho 4,
971 01 Prievidza
7. Mgr. Adriana Bakusová, Šulekova 5/10, 971 01 Prievidza
8. verejná vyhláška - stavebný úrad oznamuje začatie územného konania o umiestnení
stavby účastníkom konania vlastníkom pozemkov a stavieb, v kat. území Prievidza,
parc.č. 5016/1 - bytový dom súp. č. 20749, parc.č. 4988/1 - obytný dom súp. č.
20722, parc.č. 4988/2 – bytový dom súp. č. 20723, parc.č. 5014 - bytový dom
20724, 20725 (s veľkým počtom účastníkov alebo, že mu účastníci konania alebo
ich pobyt nie sú známi), podľa § 36 ods. 4, zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
v znení neskorších právnych predpisov verejnou vyhláškou.
Verejná vyhláška musí byť
vyvesená po dobu 15 dní na úradnej
tabuly
mesta Prievidza. Posledný deň
tejto lehoty je dňom
doručenia.
Oznámenie je súčasne zverejnené na webovej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk.

-39. Mesto Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
- architekt mesta,
- orgán ochrany prírody a krajiny,
- cestný správny orgán
- právna kancelária
10. Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Dlhá ul. č. 3, 971 01 Prievidza
- orgán ochrany štátnej vodnej správy,
- orgán odpadového hospodárstva,
- orgán ochrany prírody a krajiny
- orgán posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
11. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Okresný úrad v Prievidzi, odbor krízového riadenia, Medzibriežková 2,
971 01 Prievidza
13. Regionálny úrad verejného zdravia Prievidza, so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8,
972 01 Bojnice
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prievidza, 971 01 Prievidza,
15. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát,
971 01 Prievidza
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, prac. Prievidza, Nová č. 2, 971 01 Prievidza
17. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
18. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
19. Stredoslovenská energetika, a.s., Ul. Republiky 5, 010 01 Žilina
20. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 19 Bratislava 26
21. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
22. Technické služby mesta Prievidza, s r.o., Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza
23. Orange Slovensko,a.s., Prievidzská 6/A, 821 09 Bratislava
24. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova ul. 13, 825 13
25. a/a

