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OZNÁMENIE
začatí vodoprávneho stavebného konania
a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania
O

Dňa 26.04.2018 podal investor stavby, mesto Prievidza, žiadosť na Okresný úrad Prievidza,
odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný
úrad, podľa § 26 zák. Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona .SNR Č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení o predÍženie platnosti
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi
SO 02 Odvodnenie parkoviska
Vodná stavba je umiestnená v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. Č. KN-C
1184/1, 2374/8, 1184170, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Bojnice, dňa
30.04.2014, pod Č. 6778/2013 (SOcÚ:556/2013/SP-3), právoplatné dňa 16.06.2014 a podľa povolenia
na uskutočnenie vodnej stavby, ktoré vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné
prostredie, dňa 12.08.2014 pod Č. OU-PD-OSZP-2014/011629,právoplatné
dňa 16.09.2014,ktoré bolo
predlžené rozhodnutím zo dňa 23.05.2016 pod Č. OU-PD-OSZP-2016/010846,
právoplatným dňa
24.06.2016.
Investor vodnej stavby požiadal opäť o predlženie platnosti povolenia na vodnú stavbu.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne stavebné konanie.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako
príslušný špeciálny stavebný úrad, v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 zák. Č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje začatie vodoprávneho stavebného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že tunajšiemu úradu sú
pomery staveniska dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby,
upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
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Špeciálny stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa
neprihliadne ani na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní
alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži orgán štátnej vodnej správy najeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo
predlženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona k povoľovanej
vodnej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Okresný
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Oznámenie sa doručí
Účastníkom konania
1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. IDS STAR, s.r.o., Bučianska 6,91701 Trnava
3. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
5. Veronika Chvojková, Staničná 1/8, 971 01 Prievidza
6. Marián Koníček, Nábr. sv. Cyrila 381/46-2,971 01 Prievidza
7. Eva Kozáriková, Dlhá 367/16-14,971 Ol Prievidza
8. Mária Dubcová, Staničná 80/4,971 01 Prievidza
9. Ostatným účastníkom konania - vlastnľkom susedných nehnuteľností - verejnou vyhláškou. Verejná
vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prievidza a Okresného úradu
Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Dotknutým orgánom
1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor dráhový stavebný úrad,
Námestie slobody 6,81005 Bratislava
2. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica
3. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
4. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
5. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza
6. Mesto Prievidza
7. Mesto Bojnice, stavebný úrad
8. MsÚ Prievidza - verejná vyhláška so žiadosťou o zverejnenie

