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                                                           O Z N Á M E N I E 

o začatí vodoprávneho stavebného konania 

a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

 

 

Dňa 13.05.2019 podal investor stavby, TO-MY-STAV, s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, 

žiadosť na  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny 

stavebný úrad,  o povolenie podľa  § 21 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 na 

osobitné užívanie vôd a podľa § 26 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby  

 

Výstavba nájomných bytov 2x12 b.j.  

Bytový dom 6 a inžinierske siete, Gazdovská ul., Prievidza 

SO 03 Prípojka vodovodu 

SO 04.1 Kanalizácia splašková 

SO 04.2 Kanalizácia dažďová 

 

Vodná stavba je umiestnená v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-

C 6652/1, 22, 23, 44, 123.   

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne stavebné konanie. 

 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej  

vodnej    správy a špeciálny stavebný úrad,  v súlade s ustanoveniami § 73 vodného zákona, § 61 zák.    

č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok), oznamuje začatie vodoprávneho a stavebného konania 

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania  a súčasne nariaďuje na prerokovanie 

predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 
 

na deň  19. júna 2019 o 10.00 h 

so stretnutím na mieste navrhovanej stavby,   

na rohu ulíc Gazdovská a Malonecpalská, p.č. 6652/44  

 

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 najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa 

na ne neprihliadne. 

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, predĺži orgán štátnej   vodnej  správy  na jeho žiadosť 
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lehotu pred jej uplynutím. Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán  v určenej alebo 

predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona k povoľovanej 

vodnej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Toto oznámenie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 

ods. 5) vodného zákona. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu. 

Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Verejná vyhláška bude vyvesená na 

úradnej tabuli mesta Prievidza podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku 
 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                                Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:                                             Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

 

  

 

Oznámenie č. OU-PD-OSZP-2019/013330 zo dňa 17.05.2019 sa doručí 

Účastníkom konania 

1. TO-MY-STAV, s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka 

2. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta 

3. Ing. Silvia Keratová, Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza 

4. Ostatným účastníkom vodoprávneho stavebného konania líniovej stavby a neznámym fyzickým 

alebo právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom 

a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C   6652/126, 107, 110, 5, 4, sa podľa ust. § 61 ods. 4) 

stavebného zákona, § 73 ods. 5) vodného zákona v spojení s ust. § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní   – doručí verejnou vyhláškou 

Dotknutým orgánom 

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP – OH, OPK  

2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

3. OR hasičského a Záchranného zboru, Vápenická 4, 971 01 Prievidza   

5. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

4. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,   825 11 Bratislava 26 

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

6. Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina 

7. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

8. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza 

9. PTH, a.s., G. Švéniho 3/H, 971 01 Prievidza 

10. Mesto Prievidza, stavebný úrad 

11. Mesto Prievidza – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Darina Mjartanová 

                                                                                                               vedúca odboru 
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