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

 Číslo: 2.4.2-07-8543-2018                                                            V Prievidzi dňa  31. 10. 2018 

 Vybavuje: Mgr. Slavejková 

 

 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa                                                                               

Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o  začatí územného konania  spojeného s ústnym  pojednávaním a miestnym zisťovaním  

       

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

Žilina v splnomocnení STO, s. r.o., Priemyselná 100, 965 01  Žiar nad Hronom 

v poverení Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, 

podal dňa 04.09.2018 a doplnil dňa 31.10.2018 na tunajšom úrade návrh na vydanie 

územného rozhodnutia  o umiestnení líniovej stavby „10813 – Prievidza – ul. Nadjazdová – 

Rozšírenie NNK“ v katastrálnom území  Prievidza, Nadjazdová ulica, na pozemkoch 

C-KN parcelné čísla 1383/1, 1383/2 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. 

     Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba 

stavebný zákon), v súlade s ust. § 36, ods. 1, 4  stavebného zákona  a § 18 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje  začatie 

územného  konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a súčasne  

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

deň  21. 11. 2018  o 10,00  hod. 

 

so stretnutím na mestskom úrade v Prievidzi, odd. stavebného poriadku,  

(budova Slovenskej sporiteľne) I. poschodie. 

 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 

a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.  Ak sa niektorí z účastníkov konania 

nezúčastnia ústneho pojednávania veci, má sa za to, že s predloženým návrhom  súhlasia 

bez pripomienok.  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 predĺži.  
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Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi 

v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

          V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil stavebný úrad konanie 

o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou. Doručenie sa vykoná vyvesením na 15 dní 

na úradnej tabuli správneho orgánu a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty 

je dňom doručenia.  

        V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné 

splnomocnenie  s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá  zastupovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková  

Primátorka mesta 

Zastúpená zamestnancom 

Ing. Gizelou Búryovou 

na základe poverenia č. 1.2-412-2018/13872 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí 

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

2. STO, s. r. o., Priemyselná 100, 965 01  Žiar nad Hronom 

3. Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01  Žiar nad Hronom 

4. Anton Iliáš, Športová 52/36, 972 26 Nitriáanske Rudno 

5. ČS. štát – Okresné veterinárne zariadenie Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza 

6. Mesto Prievidza – ref. ÚP a dopravy, doprava 

7. SWAN, a. s., Borská 6, 841 04  Bratislava 

8. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 

9. Okresný úrad Trenčín, Odbor CD a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín 

10. verejná vyhláška 

11. a/a 

 

 


