
MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody Č. 14,971 01 Prievidza

Značka: 2.4.2-03-4339-2018
Vybavuje: Ing. Davidesová

Prievidzi, dňa: 08.03.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Rozhodnutie

Navrhovateľ Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10,971
adresa 01 Prievidza

(ďalej len navrhovateľ),
podal dňa 20.12.2017 a doplnil 08.03.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení

stavby
SO 102 Pripojenie trafostanice RS Púšť na miestnu distribučnú
sústavu HBP, a.s.,

v kat. území Prievidza, parc. č. KN - C, č. 7582/1, 7582/2, 7576/24, 7576/22, 7638,
7639/2, KN - E č. 4895, 4892, 4891, 4890, 4889, 4888, 4909/1.

Účastníci konania:
1. Homonitrianske Bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10,971 01 Prievidza,
2. Horský Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Prievidza, Hviezdoslavova 3,

971 O1 Prievidza.
3. Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a

v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s
veľkým počtom účastníkov konania. Doručenie sa uskutoční vyvesením
územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdil predložený návrh podľa § 35 a
ďalších stavebného, § 4 vyhl. Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny zákon), na základe tohto
posúdenia podľa § 39a, § 39b stavebného zákona vydáva:

rozhodnutie o umiestnení stavby

SO 102 Pripojenie trafostanice RS Púšt' na miestnu distribučnú sústavu HBP,
a.s.,
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kat. Prievidzaúzemia
KN - C, č. 7582/1, 7582/2, 7576/24, 7576/22, 7638, 7639/2, KN - E

na parc. č. 4892,4891,4890,4889,4888,4909/1.
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Stavba pozostáva z
SO 102 VN vedenie káblové,
SO 102A Zemný optický kábel,
Jedná sa o demontáže časti linky VN Č. 225 - konkrétne troch betónových stÍpov a
následná znovu montáž nových betónových stÍpov dimenzie 1 0,5m/15kN s osadením
troch úsekových vypínačov a následnej káblovej prípojky VN z linky 225 do
kobkovej rozvodne VN v kioskovej trafostanici K.T. Púšť vedľa rekreačného
strediska Púšť. V súbehu s káblovým vedením sa pripoloží aj zemný optický kábel.

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, ktorá je
prílohou tohto rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba: Ing.
Lukáš Kútny, Esta plus s.r.o., Diviacka Nová Ves 92, 972 24 Diviacka Nová Ves.

Pre umiestnenie, projektovú prípravu stavby a využívanie územia sa určujú tieto
podmienky:
l) Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:
zabezpečená požiadavkami dotknutých orgánov.
2) Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým
životným prostredím: Umiestnenie stavby v rekreačnom stredisku Púšť v zmysle
predloženej celkovej situácie stavby v zastavanom území k. Ú. Prievidza, ktoré je
súčasťou urbanistického obvodu UO 18 Opálený vrch, s určeným funkčným využitím
pre rekreačné územie, t.j. neareálové využitie individuálnej a funkcie vybavenosti
bývania a ubytovania a športové aktivity formou služieb, najmä pre odpočinok -
krátkodobú a strednodobú rekreáciu charakteru každodennej, koncom týždňovej
rekreácie a rekreačné aktivity vo voľnej krajine.

Na základe posúdenia zámeru konštatujeme, že navrhovaná stavba, podľa
predloženej dokumentácie, je v súlade s platným územným plánom mesta Prievidza.
Na prípadné zásahy do miestnych komunikácií a zelene je nevyhnutné povolenie
mesta Prievidza. Pred realizáciou je nutné doriešiť právny vzťah k pozemkom, na
ktorých je líniová stavba umiestnená Návrh uloženia nového vedenia pod miestnymi
komunikáciami požadujeme realizovať pretlakom.
3) Polohové a výškové umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená v k. Ú. Prievidza, KN - C, č. 7582/1, 7582/2, 7576/24,
7576/22, 7638, 7639/2, KN - E č. 4895,4892,4891,4890,4889,4888,490911, podľa
situácie overenej v územnom konaní.
Výškové umiestnenie stavby:
Výšková úroveň} 0,000 m bude v úrovni terénu. Výška stavby bude 10,50 m -
betónový stlp.
4) Napojenie na pozemné komunikácie: bez zmeny.
5) Napojenie na siete technického vybavenia je navrhnuté nasledovne:
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Jedná sa o demontáže časti linky VN Č. 225 - konkrétne troch betónových stÍpov a
následná znovu montáž nových betónových stÍpov dimenzie 1 0,5m/15kN s osadením
troch úsekových vypínačov a následnej káblovej prípojky VN z linky 225 do
kobkovej rozvodne VN v kioskovej trafostanici K.T. Púšť vedľa rekreačného
strediska Púšť. V súbehu s káblovým vedením sa pripoloží aj zemný optický kábel.
6) Prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
bude riešené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie v súlade splatnou
legislatívou.
7) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, vyplývajúce z
chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti, a určenia požiadaviek na ochranu
existujúcich stavieb a zelene:

a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho
sn, 971 01 Prievidza:
- 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 č. 79/2015 Z.z .. Doklad o
zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku
kolaudácii stavby. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu
podľa § 99 ods. 1 písm. b bod 5 zákona o odpadoch.
Plánovanú stavbu je možné umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných
podmienok:
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle
§ 47 zákona 543/2002 Z.z. a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza, dodržať
povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní
činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo
ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu
alebo k poškodovaniu a ničeniu.
- dodržať povinnosť ustanovenú § 4 ods. 4 zákona 543/2002 Z.z. , podľa ktorej každý,
kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný
použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade
s ustanoveniami zákona č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 27612001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisova v súlade s podmienkami prevádzkovateľa
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
V projekte pre stavebné povolenie doplniť výpočet množstva vôd z povrchového
odtoku z navrhovanej stavby.
Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať znečisťujúce látky
do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzamnými vodami. Skékľvek
znečistenie okamžite odstrániť.

b~Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru v Prievidzi, Vápenická .
4,971 01 Prievidza:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi sa k projektovej
dokumentácii stavby "SO 1 02 Pripojenie trafostanice RS Púšť na miestnu distribučnú
sústavu HBP, a.s. - SO 102 VN vedenie káblové, SO t02A Zemný optický kábel"
nebude vyjadrovať, nakoľko v zmysle § 1 ods. (2) písm. f) bod 9. vyhlášky MV SR č.
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
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pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, sa na takýto druh
stavieb uvedená vyhláška nevzťahuje a nie je ju potrebné z hl'adiska protipožiarnej
bezpečnosti posudzovať.

c) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, n911 01
Trenčín:
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovania stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
"stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas
stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ
Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť
nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí
ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné ani odo dňa oznámenia nálezu. Do
obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta
a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami
archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa
vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od
vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom
archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu,
rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín toto
záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom aje
záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko
nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade
s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4parniatkového
zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k
jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

d )Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s, Žilina:
LZ Vašej strany je potrebné najskôr SSE-D požiadať o zrušenie zmluvy o distribúcii
elektriny, kde sa uvedú podmienky odpojenia VN prípojky pre jednoúčelovú TS
295/ts/cigel-pust.rer.stredisko.
2.Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.

e) ORANGE SLOVENSKO, a.s. ve 2 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21,974 05
Banská Bystrica:
V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

f) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné
stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami
elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. alalebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

g)Mesto Prievidza
Umiestnenie stavby v rekreačnom stredisku Púšť v zmysle predloženej celkovej
situácie stavby v zastavanom území k. ú. Prievidza, ktoré je súčasťou urbanistického
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obvodu UO 18 Opálený vrch, s určeným funkčným využitím pre rekreačné územie,
t.j. neareálové využitie individuálnej a funkcie vybavenosti bývania a ubytovania a
športové aktivity formou služieb, najmä pre odpočinok - krátkodobú a strednodobú
rekreáciu charakteru každodennej, koncom týždňovej rekreácie a rekreačné aktivity
vo voľnej krajine. Na základe posúdenia zámeru konštatujeme, že navrhovaná stavba,
podľa predloženej dokumentácie, je v súlade s platným územným plánom mesta
Prievidza. Na prípadné zásahy do miestnych komunikácií a zelene je nevyhnutné
povolenie mesta Prievidza. Pred realizáciou je nutné doriešiť právny vzťah k
pozemkom, na ktorých je líniová stavba umiestnená Návrh uloženia nového vedenia
pod miestnymi komunikáciami požadujeme realizovať pretlakom.

h)Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01
Prievidza:
A) pri umiestnení stavby v ochrannom pásme lesa:
realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov na
okolitých lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka alebo správcu susedného
lesného pozemku pri jeho obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné les
obhospodarovať v súlade s platným programom starostlivosti o lesy a nebude možné
plniť povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na úseku lesného
hospodárstva, nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch, na
okolitých lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať' zakázané činnosti v zmysle § 31
ods. 1, zákona o lesoch bez písomného súhlasu vlastníka alebo správcu dotknutých
lesných pozemkov a povolenia výnimky v zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, lesný
pozemky sa nesmú využívať na iný účel ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia
príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 5 ods. 1 zákona o
lesoch resp. záväzného stanoviska podľa § 8ods. 6 zákona o lesoch, vlastník
nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na zaistenie
bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými
zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy,
padanie kameňov a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob týchto
zabezpečovacích opatrení určí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný orgán
štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva,
B) pri umiestnení stavby na lesných pozemkoch:
pri umiestnení stavby na lesnom pozemku parc. č. 7575/1 k. ú. Prievidza je
podmienkou vydania stavebného povolenia k predmetnej stavbe právoplatné
rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí lesných pozemkov z
plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch.

i)Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyssie uvedenej stavby
konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami v správe SPP-O,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o
energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
stavební~ je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
alalebo Ich ochranných alalebo bezpečnostných pásiem, ak pri výkopových prácach
bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
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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 od krytia 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 alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až
150 000,- €, k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

j) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost', a.s. Banská Bystrica:
Súhlasí bez pripomienok.

k) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza:
súhlasí bez pripomienok.

l) Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, Prievidza:
OBÚ v Prievidzi konštatuje, že z uvedených pozemkov sa nachádzajú v chránenom
ložiskovom území Cigeľ pozemky C-KN, parcelné číslo 7638, 7639/2 a pozemky E-
KN č.4895,4892,4891 ,4890,4889,4888,4909/1. Ochranu tohto výhradného ložiska
zabezpečuje organizácia Homonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ul.
Matice slovenskej 10,971 01 Prievidza (ďalej len "HBP, a.s., Prievidza").

Podľa vyjadrenia HBP, a.s. Prievidza, značky 1013/2018 z 25.01.2018 z
pohľadu banskej činnosti spoločnosť nemá k realizácii stavby námietky, nakoľko ju
nebude ovplyvňovať. Na základe uvedeného OBÚ v Prievidzi súhlasí s vydaním
rozhodnutia o umiestnení stavby.

OBÚ V Prievidzi zároveň upozorňuje, že v stavebnom konaní, ktoré
nadväzuje na územné konanie sa vzťahujú pre povoľovanie stavieb a zariadení v
CHLÚ tieto ustanovenia zákona Č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov:

§ 18 ods. 1: "V záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v CHL Ú
zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska,
pokiaľ sa na to nedalo záväzné stanovisko podľa tohto zákona".

§ 18 ods. 2: "Ak je nevyhnutné vo verejnom záujme umiestniť stavbu alebo
zariadenie nesúvisiace s dobývaním výhradného ložiska v CHLÚ, treba dbať na to,
aby sa čo najmenej narušilo využitie nerastného bohatstva .... ".

§ 19: "Povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území. ktoré
nesúvisia s dobývaním. môže vydať príslušný orgán podľa osobitných predpisov len
na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu. ktorý je v konaní
dotknutým orgánom."

m) Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo Prievidza, Hviezdoslavova 3,
97101 Prievidza:
Výbor HK, p. s. súhlasí S realizáciou stavby "SO 102" na pozemkoch zapísaných na
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LV 7976 p. č. E-KN 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4895 a 4909/1 za splnenia
nasledovných podmienok: vytýčenie trasy uloženia káblov a realizácia výkopových
prác bude v zmysle dohody stanovenej pri komisionálnej obhliadke, výkopové práce
budú realizované tak, aby k poškodeniu lesného porastu došlo v minimálnej miere, k
stavebnému konaniu HBP a. s. predložia uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve na
vecné bremeno pre trasu a ochranné pásmo uložených káblov prechádzajúcich cez
pozemky v správe HK, p. s.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná
žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa
a ostatných účastníkov územného konania.

o d ô vod n e nie:
Navrhovateľ Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01

Prievidza, podal dňa 20.12.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby: SO 102 Pripojenie trafostanice RS Púšť na miestnu distribučnú
sústavu HBP, a.s., objekty: SO 102 VN vedenie káblové, SO 102A Zemný optický
kábel, v kat. území Prievidza, parc. Č. KN - C. Č. 7582/1, 7582/2, 7576/24, 7576/22,
7638, 7639/2, KN - E Č. 4895, 4892, 4891, 4890, 4889, 4888, 4909/l.
Stavba pozostáva z demontáže časti linky VN Č. 225 - konkrétne troch betónových
stlpov a následná znovu montáž nových betónových stÍpov dimenzie 1 0,5m/15kN s
osadením troch úsekových vypínačov a následnej káblovej prípojky VN z linky 225
do kobkovej rozvodne VN v kioskovej trafostanici K.T. Púšť vedľa rekreačného
strediska Púšť. V súbehu s káblovým vedením sa pripoloží aj zemný optický kábel.
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 oznámil začatie územného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadil k
prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
14.02.2018.

Stavebný úrad v zmysle § 36 ods-l stavebného zákona oznámil začatie konania
líniovej stavby verejnou vyhláškou. Do podkladov rozhodnutia bolo možné
nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Prievidzi, Námestie slobody č. 12,
Prievidza a pri ústnom konaní. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, súčasne boli upozornení že inak sa na
ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány
a boli upozornení, že ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne
posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej
uplynutím, primerane predlži a ak v určenej dotknutý orgán štátnej správy svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním
sledovaných záujmov súhlasí a že stavebný úrad neprihliadne na námietky
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány,
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správcovia inžinierskych sietí a účastníci konania: Okresný úrad Prievidza, odbor
starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, ŠSOH, ŠVS,
OPK, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru v Prievidzi, Vápenická
4,971 01 Prievidza, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Krajský
pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282120A, 911 01 Trenčín, Mesto
Prievidza, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, Slovenský plynárenský
priemysel - distribúcia, a.s. - Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ORANGE
SLOVENSKO, a.s. De 2 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21,974 05 Banská
Bystrica, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 974 01 Banská Bystrica, Obvodný banský
úrad Prievidza, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Horský
komposesorát, pozemkové spoločenstvo Prievidza, Hviezdoslavova 3, 97101
Prievidza. Stanoviská dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do
podmienok tohto rozhodnutia. V určenej lehote svoje stanovisko k stavbe neoznámili
dotknuté orgány, ktoré boli vyrozumené o začatí územného konania a neoznámili v
určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe: PTH, a.s.
Prievidza, DSI DATA, s.r.o., Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a PK,
odbor krízového riadenia, Dopravný úrad Bratislava, Telefonica. V súlade s ust. § 36
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí. Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
umiestnenie zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám
požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a preskúmal súlad návrhu s
územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN M Prievidza. Návrh za podmienok
uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na stavbu
užívanú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, predpisom, ktoré ustanovujú
hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a
technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny,
starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s
odpadom a pod. Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- € na účet.
mesta Prievidza.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní
odo dňa jeho doručenia účastníkom konania na Okresnom úrade Trenčín, odbore
výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín, podaním odvolania na
stavebnom úrade t.z. meste Prievidza, so sídlom Námestie slobody č. 14, 971 01
Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

primátorka mesta
\o '_. J zastúp~ná zamestnancom
'\\'~4:s' -~. ~~<J~.!' Ing. Stefanom Bačom

, K". t1na·základepoverenia č.1.2-2874-2015/88548
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Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:
1) situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade

katastrálnej mapy
Rozhodnutie sa doručí;
1. Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10,971 01 Prievidza,
2. Horský Komposesorát, pozemkové spoločestvo Prievidza, Hviezdoslavova 3,971

O l Prievidza,
3. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, G. Švéniho 3H, ŠVS,
4. Obvodný banský úrad Prievidza, Matice slovenskej 10,971 01 Prievidza
5. Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a

v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s
veľkým počtom účastníkov konania. Doručenie sa uskutoční vyvesením
územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.


