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

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 2.4.2-04-7775-2016                                                           V   Prievidzi, dňa  02.08.2016 

Vybavuje: Ing. Búryová 

 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
Vyvesené dňa:   

Zvesené dňa  :                                               

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

O Z N Á M E N I E 
o  začatí  stavebného konania a upustení od ústneho  pojednávania  

a miestneho zisťovania 

 ___________________________________________________________________________ 

        

     Stavebník  Mesto Prievidza, Námestie slobody č.14, Prievidza,  podal  dňa  22.07.2016 

na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu “Spevnená plocha na 

Gazdovskej ulici, Prievidza“. Stavba sa nachádza v  kat.území: Prievidza, na  parc.č.: C KN 

6652/1,   na  Ul. Gazdovská. 

Navrhovaná stavba pozostáva: 

- Prístupová  komunikácia š.5,5m, asfaltobetónová, nadväzuje na existujúcu 

komunikáciu ulica Gazdovská, o šírke 5,70m, križovaním vpravo, 

- Odstavné plochy sú navrhnuté o počte státí 23, z toho 1 miesto pre imobilných, 

- Chodník pre peších š.2,15m, z betónovej zámkovej dlažby hr.60mm, na štrkovom 

podklade, napája sa na existujúci chodník. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Na uvedenú stavbu sa podľa  §  39a ods.3 písm.a) zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení 

stavby (stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny). 

        Mesto Prievidza, útvar stavebného poriadku 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), ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 

komunikácie a účelové komunikácie podľa par.3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods.1 zákona č. 

50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení 

neskorších predpisov                                              

 

                                                     oznamuje 
 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania v súlade s § 

61 ods.4 stavebného zákona (verejná vyhláška – líniová stavba,veľký počet účastníkov 

konania) a upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  Do podkladov 

rozhodnutia  je  možné  nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odd.            

                                                                 



                                                                   -    2   -       

 

stavebného poriadku, Hviezdoslavova 3, V.posch., č.dv. 509, predovšetkým v stránkové dni  

(pondelok, utorok,streda a piatok).  

      Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne  do zápisnice alebo 

samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do  7 pracovných dní 

odo dňa doručenia tohto oznámenia, v opačnom prípade  nebudú vzaté do úvahy. V 

rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté  orgány štátnej správy.  

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť  uplatnené v územnom konaní, alebo 

pri prerokúvaní územného  plánu zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje 

stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec  v mieste stavby. Ak dotknutý orgán štátnej 

správy  v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote  neoznámi svoje stanovisko, má 

sa za to, že s navrhovanou  zmenou súhlasí.                                                        

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 

zastupovať.   

 

 

 

 

 

                                                                                          JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                     primátorka mesta     

                                                                                              zastúpená zamestnancom   

                                                                                              Ing. Martou Davidesovou      

                                                                            na základe poverenia č.1.2-2460-2011/130901 
 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Mesto Prievidza, Námestie slobody č.14, Prievidza 

2. CADPROJEKT s.r.o., Ciglianska 9, Prievidza  

3. mesto Prievidza zastúpené primátorkou 

4. verejná vyhláška – pre ostatných účastníkov a vlastníkov bytov a nebyt. priestorov  

bytového domu  súp.č. 1329-3 a priľahlých bytových domov   na Ul. Gazdovská,  k.ú. 

Prievidza 

5. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy, orgán 

odpadového hospodárstva, orgán ochrany prírody a krajiny, EIA, Dlhá 3, Prievidza 

6. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Trenčín 

8. OR Hasičského a záchranného zboru,  Vápenická ul.303/4, Prievidza 

9. SSE – D, a.s. Žilina 
10. SPP-Distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

11. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., G.Švéniho 3H, Prievidza 

12. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, Prievidza 

13. Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, Bratislava 

14. Orange Slovensko, a.s., Zvolenská 21, Banská Bystrica 

15. a/a 

 



 

 

 

 

 


