
MESTO   PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

__________________________________________________________________ 
Značka: 2.4.3-03-3666-2011                                                                   V Prievidzi 27.05.2011 
Vybavuje: Ing. Davidesová 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 Vyvesené dňa: 
 Zvesené dňa: 
 Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

O z n á m e n i e 

o začatí  územného  konania  a  nariadenie doplňujúceho ústneho  
pojednávania  spojeného  s  miestnym  zisťovaním     

        
          Navrhovateľ Peter Horváth, Ul. M. Rázusa č. 40/11,  971 01 Prievidza, podal 
dňa 05.04.2011 a doplnil dňa 18.04.2011    návrh na vydanie územného rozhodnutia  o 
umiestnení stavby   „Polyfunkčná budova - nadstavba“ v k. ú. Prievidza, na parc. č. 
5086/65, 5086/62. Dňom podania bolo začaté územné 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. 
§ 36   stavebného zákona  oznámilo začatie územného  konania dotknutým orgánom  a 
známym  účastníkom konania a súčasne nariadilo k prerokovaniu  návrhu ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním na 18.05.2011. Na základe výsledkov ústneho pojednávania 
navrhovateľ zmenil riešenie vstupu – vonkajšie schodisko zmenil na vnútorné a dňa 
23.05.2011 zaslal nové pôdorysné riešenie. 
     Z uvedeného dôvodu 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. § 36   stavebného zákona  oznamuje opätovné 
prerokovanie  územného  konania dotknutým orgánom  a známym  účastníkom konania a 
súčasne nariaďuje k prerokovaniu  návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 
na 

deň  06.07.2011   o 10.00  h 
 

so stretnutím na Mestskom úrade v Prievidzi, budova Priemstavu,  Hviezdoslavova č. 3, 
V. poschodie B, č. dv. 512. 

 
 
      Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Prievidzi, 
budova Priemstavu,  Hviezdoslavova č. 3, V. poschodie B, č. dv. 512  a pri ústnom konaní. 
     Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom 
pojednávaní, inak sa  na ne 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 dotknutý orgán štátnej správy svoje stanovisko  k navrhovanej stavbe neoznámi, 
má sa za to, že so stavbou  z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V odvolacom konaní 
sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní  
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v určenej lehote, hoci uplatnené modli byť. 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  s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá  zastupovať. 

     
 
 
 
     

                                                    Ing. Marta Davidesova 
                                                                     poverená podpisovaním v mene mesta Prievidza 

 
 

Oznámenie sa doručí: 
1. Peter Horváth, Ul. M. Rázusa č. 40/11,  971 01 Prievidza,    
2. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou, 
3. JUKOM, s.r.o., Ul. Š. Moyzesa č. 10, 971 01 Prievidza, 
4. MUDr. Darina Kartálová, Sládkovičova ulica 16/16, 971 01 Prievidza, 
5. František Barna a Darina, Porubská č. 20, 976 03 Harmanec, 
6. Miloš Drienik, Connecticut, 06903 Stamford 8 Crab Apple Place, USA, 
7. JIMBO invest, s.r.o., Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza, 
8. Florian Hruška, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 Prievidza, 
9. Miriam Hrušková, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 Prievidza, 
10. Roland Brád, Ul. I. Krasku 6/3, 971 01 Prievidza, 
11. SPP, a.s,. Prievidza, 
12. SSE, a.s., Žilina, 
13. StVPS, a.s., Prievidza, 
14. UNIPA, a.s., Prievidza, 
15. PTH, a.s., Prievidza, 
16. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi,  ŠVS,  OH,   
17. MsÚ Prievidza,  ref. ÚP,  život. prostredie,  Hviezdoslavova č. 3, Prievidza, 
18. ORHaZZ Prievidza, 
19. MsÚ Prievidza,  ref. dopravy, Ing. Šimová, Hviezdoslavova č. 3, 971 01 Prievidza, 
20. Okresné riaditeľstvo PZ ODI Prievidza,  
21. Obvodný úrad v Prievidzi, odb. krízového riadenia, Medzibriežky č. 2, Prievidza,  
22. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, 
23. Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica, 

      24. Verejnou vyhláškou sa oznámenie doručí vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb 
       z dôvodu veľkého počtu (vlastníci bytov a nebytových priestorov) 

 


