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Ulica G. Švéniho 3H, 971 Ol Prievidza

Číslo: OU-PD-OSZP-2019/002436
Vybavuje: RNDr. Iveta Roháčová

Prievidza 27.03.2019

Povolenie na vodnú stavbu

ROZHODNUTIE

Investor vodnej stavby Mesto Prievidza
Sídlo Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
IČO OO 318 442

(stavebník)

požiadal dňa 14.11.2018 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vonkajšej areálovej
kanalizácie v rámci stavby Nadstavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov Ul. J. Okál'a
v Prievidzi, SO 03 Hospodársky pavilón.

Súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú
stavbu podľa § 140b zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vydalo mesto Bojnice dňa
27.02.2019 pod Č. 2361201912018 (SOcÚ:6612019/SP).

Účastníci konania
1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. Domov pre dôchodcov Prievidza, 1. Okáľa 6,971 01 Prievidza
3. LAMIKRA s.r.o., Dopravná 2, 955 O 1 Topoľčany, Ing. Lucia Adamcová
4. Ostatní účastníci vodoprávneho stavebného konania, vlastníci susedných nehnuteľností, ktorí

majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č. KN-C
5022/1, 5022/4

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zák.
NR SR 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 (ďalej len vodný zákon), po preskúmaní
žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. l stavebného zákona
povoľuje

stavebníkovi uskutočnenie vodnej stavby

Nadstavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa v Prievidzi
SO.03 Hospodársky pavilón

1.17 Zdravotechnika - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky
1.18 Vodné stavby -lapač tukov KLARTEC KL LT 4

(ďalej len vodná stavba)
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v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 5019/6, 5019/3, 501911, podľa
projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala LAMIKRA s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany, Ing. Lucia
Adamcová, Ing. Miroslav Schroner, v marci 2018. Overená projektová dokumentácia je súčasťou
tohto rozhodnutia.

Popis povol'ovanej vodnej stavby podľa projektu
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky
Areálová kanalizácia splašková pre hospodársky pavilón, z PVC potrubia dimenzie 125, 140, 160
a 200, celkovej dlžky 58,605 m. Odpadové vody z kuchyne budú prečistené v lapači tukov. Trasa
kanalizácie a miesto napojenia na verejnú kanalizáciu zostávajú nezmenené
Množstvo splaškových vôd Qmd= 17 66711d, Qr= 6448,5 rrr'/rok
Lapač tukov KLARTEC KL LT 4 - na prečistenie odpadových vôd z kuchyne pre 300 jedál, pred
vypúšťaním do areálovej kanalizácie napojenej do verejnej kanalizácie. Osadený je na kanalizačnej
vetve z kuchyne. Maximálny prietok Q = 2,4 l/s

Podmienky povolenia vodnej stavby
1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia
orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady
o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii
vodnej stavby.

3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák.
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických
požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.

5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť
k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov
o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.

7. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov od právoplatnosti tohto povolenia.
O predlženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.

8. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu
štátnej vodnej správy začatie stavby.

9. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
l O.Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
LlStavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich

dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu
(sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.

12.Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto
rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

13.Stavebníkje povinný viesť stavebný denník.
14.Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
IS.Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných

a povrchových vôd.
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16.Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
17.Dokladyo vykonaných skúškach kanalizácie predložiť na kolaudácii stavby.
18.Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.
19.Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prevádzkovým

poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie vypúšťaných odpadových vôd nesmie prekročiť
limitné hodnoty znečistenia určené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.

20.Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie
požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí
a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na
dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska,
ktoré musia byť rešpektované
a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom

hospodárstve (č. OU-PD-OSZP-2018/013982 zo dňa 08.06.2018)
zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby,
v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení
odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby
ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.l písm. b) bod 5
zákona o odpadoch

b) Stredo slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica (zn. 442-321Ni-
2018 zo dňa 20.06.2018)
s predloženou projektovou dokumentáciou rekonštrukcie kanalizačnej prípojky pre
hospodársky pavilón (s. č. 773/6), pripojením na verejnú kanalizáciu a s odvádzaním
splaškových vôd z navrhovanej nehnuteľnosti súhlasíme s podmienkami, ktoré žiadame
splniť pri realizácii:
rekonštruovaná kanalizačná prípoj ka bude pripojená na stoku verejnej kanalizácie v mieste
pôvodného odbočenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie
náklady na rekonštrukciu kanalizačnej prípojky si hradí žiadateľ
kanalizačnú prípojku žiadame vybudovať v súlade s ustanoveniami STN EN 1610
žiadateľ je povinný počas realizácie rekonštrukcie kanalízačnej prípojky prizvať pracovníka
prevádzky kanalizácie ku kontrole, o čom bude vykonaný zápis do stavebného denníka,
kontakt na pracovníka kanalizácie - p. Ján Šnirc, tel. 048/4327395,0918891 299
zatriedenie producenta je do kategórie: 2.1 Producenti s kuchyňou alebo výdajom stravy
odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou v množstve 6448,5 m3/rok
odsúhlasujeme. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom
odpadových vôd vypúšťaných zo zariadení producenta do verejnej kanalizácie (§ 24 ods. 4
zákona č. 442/2002 Z. z.)
vlastník nehnuteľnosti požiada pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre
v Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku
(zrážkové vody) a na úseku výrobno-prevádzkových činností o vydanie porealizačného
vyjadrenia. Súčasne vykoná administratívne úkony súvisiace so zmluvou o odvádzaní
odpadových vôd
podmienky pre realizáciu križovania kanalizačnej prípojky s potrubím verejného vodovodu:
trasa navrhovanej prípojky križuje trasu vybudovaného potrubia verejného vodovodu, ktoré
žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005
každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod
alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene
nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného
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vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods.
1 zákona č. 44212002 Z. z.)
pred zahájením výkopových prác rekonštruovanej kanalizačnej prípojky je nutné požiadať
pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o vytýčenie trasy potrubia verejného vodovodu
kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327319,0915723293
križovanie kanalizačnej prípojky s existujúcim potrubím verejného vodovodu žiadame
zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 "Priestorová úprava vedení technického
vybavenia"
pred obsypaním kanalizačnej prípojky v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu
je nutné prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu
potrubia verejného vodovodu a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005
o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním kanalizačnej prípojky
v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu žiadame vykonať zápisy do stavebného
denníka
pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného
vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú vyššie uvedené kópie zápisov zo stavebného denníka

c) spp - distribúcia, a.s. (č. TD/NS/010712019/Kr zo dňa 01.03.2019)
všeobecné podmienky:
po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-
D
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon

d) Stredoslovenská distribučná, a.s. (č. 4300066625 zo dňa 15.06.2018)
v predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Píly, na Ulici 1. Okáľa, KN-C 5028, 502711,
5026/1,2, 501912,3, sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine,
(červenou plnou čiarou VN vedenia 22 kV podzemné, zelenou plnou čiarou NN vedenia
podzemné)
od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
č. 25112012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN zemné káblové



vedenie na každú stranu 1 meter, 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú
stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť
pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa
bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov
a križovaní
v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000
presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link:
https://online.sse.sklvtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD
pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud'
v" Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka
v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.
l meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia
zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné
vedenia tretích osôb
platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných
údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)

e) Slovak Telekom, a.s. (č. 6611903586 zo dňa 11.02.2019)
v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIOI SLOVAKIA, s.r.o. Rešpektovať v celom rozsahu
vyjadrenie Č. 6611903586 zo dňa 11.02.2019 k existencii telekomunikačných vedení
a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a DIOI SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou citovaného vyjadrenia

f) Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (č. 060/20 19/Fk zo dňa 07.02.2019)
v plánovanej trase osadenia nového potrubia vodovodu a kanalizácie toto križuje podzemné
vedenie verejného osvetlenia
pred realizáciou stavby týchto prípojok požadujeme presné vytýčenie nami spravovaných
sietí

Majetkovoprávne vzťahy
Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-

C 614, 615/1, 61512, vo vlastníctve stavebníka.

Všeobecné ustanovenia
Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať

len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh
stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej
správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky.
Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

http://www.ssd.sk,
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Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzné
aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 51211.

Odôvodnenie

Investor vodnej stavby, mesto Prievidza, podalo dňa 14.11.2018 na Okresnom úrade
Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej
stavby vonkajšej areálovej kanalizácie v rámci stavby Nadstavba a rekonštrukcia zariadenia pre
seniorov Ul. J. Okáľa v Prievidzi, SO 03 Hospodársky pavilón.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom stavebnom konaní
preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že
uskutočnením vodnej stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu vodnej stavby vypracovala
oprávnená osoba. Mesto Bojnice, ako príslušný stavebný úrad, súhlasilo s vydaním povolenia
špeciálneho stavebného úradu.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom zo dňa
26.11.2018 pod č. OU-PD-OSZP-2018/025175 začatie vodoprávneho stavebného konania známym
účastníkom konania, mestu Prievidza, dotknutým orgánom, určil lehotu na uplatnenie námietok
a pripomienok a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.01.2019.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy
a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna správy ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna vodná
správa, ORHaZZ v Prievidzi, mesto Bojnice, SPP-distribúcia a.s., Stredo slovenská distribučná a.s.,
Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., StVPS a.s., TSMPD s.r.o., PTH a.s.

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej
stavby. Námietky uplatnené neboli.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 17 527,22 - E.
Stavebník je oslobodený podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov od

správnych poplatkov.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na
úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy
overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru
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Toto rozhodnutie 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:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-2019/002436 zo dňa 27.03.2019 sa doručí
Účastníkom konania
1. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
2. Domov pre dôchodcov Prievidza, 1. Okáľa 6,971 01 Prievidza
3. LAMIKRA s.r.o., Dopravná 2,95501 Topoľčany, Ing. Lucia Adamcová
4. Ostatným účastníkom vodoprávneho stavebného konania, vlastníkom susedných nehnuteľností,

ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, v k.ú. Prievidza, p.č.
KN-C 5022/1, 5022/4 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. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
2. Stredo slovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
4. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská 1, 971 O 1 Prievidza
5. Mestský úrad Prievidza - so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky


