MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
_________________________________________________________________
Značka: 2.4.2-06-7471-2018
Vybavuje: Ing. Klopanová

Prievidza 20.12.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:
OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním
_____________________________________________________________________________
Navrhovateľ Ing. Ján Hanzel HAL, Nová ulica 468/7, 971 01 Prievidza, podal dňa 09.07.2018
( čiastočne doplnil 19.11.2018 ) na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby podľa projektovej dokumentácie s názvom „ Administratívna
budova a spevnená plocha“, umiestnenie ktorej sa navrhuje v katastrálnom území Prievidza na
pozemkoch parc.č. KN-C: 3578/2, 3585/11, 3585/21, 3585/22, 3551/19, 3551/18, 3551/10,
3551/13, 1792/3, 3585/16.
Navrhovaná stavba pozostáva:
SO 01- Administratívna budova
SO 02- Spevnená plocha a vjazdy
SO 03- Prípojka vody
SO 04- Prípojka splaškovej kanalizácie
SO 05- Dažďová kanalizácia
SO 06- Oplotenie
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.
Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a
§ 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ), podľa
ustanovenia § 36 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 30.01.2019 o 13.30 hod.
so stretnutím na Mestskom úrade v Prievidzi, odd. stavebného poriadku,
Námestie slobody č.12, 971 01 Prievidza, I. poschodie ( zasadacia miestnosť)
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, Námestie
slobody č.12, I. poschodie č. dv. B 102, 971 01 Prievidza (budova Slovenskej sporiteľne),
predovšetkým v stránkové dni (pondelok, utorok, streda a piatok) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní,
v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia
ústneho pojednávania veci, má sa za to, že s predloženým návrhom stavby súhlasia bez
pripomienok. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.

-2Ak 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 dotknutý orgán, ktorý
bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo v predĺženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, 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.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Gizelou Búryovou
na základe poverenia č. 1.2-412-2018/13872
Oznámenie sa doručí:
1. Ing. Ján Hanzel HAL, Nová ulica 468/7, Prievidza
2. Ing. Ján Hanzel, Nad Terasami 499/14, Prievidza
3. Mesto Prievidza- zastúpené primátorku mesta
4. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava
5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Piešťany
6. Anton Nedeljak , Nábrežie A. Kmeťa 146/21, Prievidza
7. Zlatica Nedeljaková, Nábrežie A. Kmeťa 146/21, Prievidza
8. Ing. Peter Šimrák, Banícka ulica 176/13, Prievidza
9. Ing. Peter Šimrák, Vápenická ulica 2384/5, Prievidza
10. GLOBAL spol. s r.o., J. Hollého 1180/13, Bojnice
11. Mesto Prievidza- cestný správny orgán
12. Mesto Prievidza- správny orgán v oblasti tepelnej energetiky
13. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie- ochrana prírody a krajiny,
odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, posudzovanie vplyvov na ŽP; odbor krízového
riadenia
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi
17. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
18. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
21. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
22. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
23. DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo
24. Prievidzké tepelné hospodárstvo, a.s., G. Švéniho 3H, Prievidza
25. Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
26. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava
27. Verejná vyhláška- §36 ods.4 stavebného zákona ( Začatie územného konania o umiestnení
líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým
počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere
a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom
konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad o známi začatie územného konania verejnou
vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi)
28. a/a

