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O z n á m e n i e 

o začatí  stavebného  konania  a  upustenie od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania 

 
 

Navrhovateľ Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza,  podal 

dňa  16.10.2018   u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Chodník 

Nedožerská cesta v Prievidzi, v kat. území  Prievidza,   parc. C KN č. 5172/45, 44, 43, 42, 

41,   E KN č. 769/1, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736. Na stavbu bolo vydané územné 

rozhodnutie obcou Sebedražie, č. 272/2015, SOcÚ 200/2015/SP-5, dňa 26.01.2016, 

právoplatné  02.03.2016. 

Dňom podania bolo začaté stavebné 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. § 61 stavebného zákona, a    

ako  špeciálny  stavebný    úrad    pre  miestne   komunikácie  a účelové komunikácie  podľa  

ustanovenia § 3a, ods. 4 a § 16  zákona číslo 135/1961 Zb.   o pozemných   komunikáciách,  

v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len „cestný zákon“),   oznamuje začatie 

stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od 

miestneho zisťovania,  aj od ústneho pojednávania, vzhľadom k tomu, že  sú mu dobre známe 

pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej  

stavby, v súlade s ust. § 61, ods. 2 stavebného zákona. Do podkladov rozhodnutia je možné 

nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odbore územného plánovania, stavebného 

poriadku výstavby a životného prostredia, oddelení stavebného poriadku, Námestie Slobody 

12, 971 01  Prievidza.  Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť písomne 

resp. ústne do zápisnice na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia. Na  neskoršie podané námietky stavebný úrad  neprihliadne. V 

rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská  dotknuté orgány.  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, má sa za to, že so stavbou  z 

hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 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.  

 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

zastúpená zamestnancom 

Ing. Gizelou Búryovou 

na základe poverenia č. 1.2-412-2018/13872 
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Oznámenie sa doručí: 

 

1. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, referát výstavby,  

2. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta, 

3. Peter Ludrovský, Nedožerská cesta 168/14, 971 01 Prievidza, 

4. Alena Sujová, I. Bukovčana 850/9, 971 01 Prievidza, 

5. Ján Luberda a Tereza Luberda, Ponice 216a, 34-700, Rabka-Zdroj, Poľsko, 

6. Rudolf Jankula, M. Medveckej, 5/2, 971 01 Prievidza, 

7. Imrich Masár, M. R. Štefánika 317/28, 972 71 Nováky, 

8. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, 

9. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 

3, 911 01 Trenčín, 

10. DSIDATA, s.r.o., A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo, 

11. Obec Sebedražie, zastúpená starostom, 

12. Verejná vyhláška. Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť 

rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad 

povedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 

13. a/a 


