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MESTO PRIEVIDZA

Námestie slobody č. 14,971 01 Prievidza

Značka: 2.4.2-01-6041-2017
Vybavuje: Ing. Tomanová

Prievidza 31.06.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

spojeného s miestnym zisťovaním
Navrhovateľ SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, Žilina podal

dňa 07.07.2017, po prerušení a doplnení dňa 27.07.2017, na tunajšom úrade návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby podľa projektovej dokumentácie s názvom "Prievidza -
rekonštrukcia VNV 668/úsek/8, 183/úsek 1", v katastrálnom území Prievidza, pozemky
parc. č. :
KN C 893/6, 916, 920/1, 3978/5, 3978/6, 3978/7, 3980/2, 3980/12 (Ulica olympionikov,
Bojnická cesta, Ulica S. Chalupku, Ulica Š. Králika),
KN C 3978/5 a 3978/94,
KN C 3979.
Popis stavby:
Rekonštrukcia existujúcich zemných VN elektrických vedení - prechod zo 6 kV hladiny na
22 kV elektrické napätie.
PSI: Úprava technológie v jest. murovanej trafostanici č. 609 na Ul. Š. Králika, parc. č. 914,
k.ú. Prievidza - doloženie VN poľa s 22 kV odpínačom (ku jestvujúcemu VN rozvádzaču) -
pri zaústení 22 kV kábla.
SO 1: USl: Montáž VN 22 kV zemného káblového vedenia 3x22-AXEKVC(AR)E 1x240/25
AIR BAG -linka č. 1430/úsek/1, trasa 60m+508m, od spojky č. 1 na L.C. 1430 po TS č. 609
(Spojka bude pri rieke Nitra - lokalita oproti TS 504 - oproti Športovej hale na Ulici
olympionikov, parc. č. 3978/7, k.ú. Prievidza).
Nový VN zemný 22 kV kábel bude umiestnený na parc. č. 3978/7, 3978/5, 3980/2, 3978/6,
957/1,920/1,916,893/6.
SO 1: US2: Montáž VN 22 kV zemného káblového vedenia 3x22-AXEKVC(AR)E 1x240/25
AIR BAG -linka č. 183 - trasa 60 m - od 22 kV spojky č. 2 - po TS 504 "Športová hala" .
Nový VN kábel 22-AXEKVC(AR)E 3x1x240 AIR BAG - bude umiestnený d spojky č. 2 po
TS 504 "Športová hala", parc. č. 3978/7, 3978/5, 3980/2.

Dňom podania bolo začaté územné konanie.
Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ), v súlade s ust. § 36, ods. 1
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na
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deň 25.08.2017 010.00 h.
. so stretnutím na Mestskom úrade v Prievidzi, budova Priemstavu, Hviezdoslavova č. 3,

v. poschodie B, zasadačka.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Prievidzi,

budova Priemstavu, Hviezdoslavova č. 3, V. poschodie B, Č. dv. 512 a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu
dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži.
Ak v určenej dotknutý orgán svoje stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad
neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné
splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Navrhovateľ doplní:
- Stanovisko Technickej inšpekcie v Nitre, TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Pobočka Banská

Bystrica, resp. iná oprávnená osoba,
- Stanovisko Prievidzského tepelného hospodárstva a.s., Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza.

Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza
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JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

zastúpená zamestnancom
Ing. Martou Davidesovou

na základe poverenia Č. 1.2-2460-2011/130901
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Oznámenie sa doručí:
1. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
2. Mesto Prievidza zast. primátorkou
3. McDonald's Slovakia spol. s r.o., Kráľovské údolie 1,811 02 Bratislava
4. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 384/3, Piešťany
5. Mesto Prievidza, cestný správny orgán
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
7. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Energotel, a.s., Miletičova 7,821 08 Bratislava
9. Orange Slovensko a.s., Bratislava
10. Slovak Telekom a.s., Bratislava
11. Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s., Prievidza
12. ala


