
Obec Žabokreky nad Nitrou                                   
       Spoločný obecný úrad Partizánske, Pracovisko Partizánske, Námestie SNP 214/4 

Číslo: SocÚ  zab/2022/00285/SP/2 – Uo                            V Partizánskom, dňa:  19.  8.  2022 

vybavuje : Hvizdoš                                                                      
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                                                                          oprávnenej osoby 
                                                                      

 

                                              

                                                                                   

                                                      

                                                     

Oznámenie 

o začatí spojeného územného a stavebného konania 

a upustenie od ústneho konania. 

 

  

       Stavebník: „Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske zastúpené 

primátorom mesta“, podal dňa 17.  8.  2022  na obec Žabokreky nad Nitrou, Spoločný obecný úrad 

Partizánske o stavebné povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú ako: „Prvý mestský 

cyklochodník“, na pozemku parcele číslo líniová stavba v katastrálnom území Partizánske. 

      Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 stavebného zákona pre spojenie územného 

konania o umiestnení stavby so stavebným konaním. 

     Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie v 

súlade s  § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

    Obec Žabokreky nad Nitrou, Spoločný obecný úrad Partizánske,  oznamuje začatie spojeného 

územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a obci a známym účastníkom a 

súčasne v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a stanovuje lehotu 

na vyjadrenie sa účastníkom konania do 15 dní odo dňa doručenie tejto výzvy. 

     Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym konaním na Spoločnom obecnom 

úrade v Partizánskom Námestie SNP 212/4, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda a piatok) 

a pri ústnom konaní. 

     Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom konaní, v opačnom 

prípade nebudú vzaté do úvahy. 

      V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a mesto v mieste 

stavby. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať 
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tunajší úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods.3 a § 61 

ods.5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi 

svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                         

 

Navrhovateľ do požadovaného termínu doplní: 

− Vyjadrenie Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek  

ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH. 

− Záväzné stanovisko mesta Partizánske, oddelenia územného rozvoja a výstavby. 

− Vyjadrenie správcov inžinierskych sieti (Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Slovak Telecom, a. s., SPP – Distribúcia, a. 

s. a ORANGE SLOVENSKO, a. s.), 

− Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Partizánskom. 

− Prehlásenie odborne kvalifikovanej osoby o vykonávaní stavebného dozora na stavbe. 

− Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ľubomír Hvizdoš 

                                                                                       poverený vedením SocÚ Partizánske 

                                                                                                       od 15. 3. 2016 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

 

Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske 

Ing. Miroslav Hríb, PhD., konateľ – Vodales, s. r. o., Študentská 20, 960 16 Zvolen 

Ing. Milan Kráľ, Riečna 940/81, 958 01 Partizánske 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nitrianska cesta 1483/80,  

958 01 Partizánske 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Februárová 651/7, 958 

01 Partizánske 

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ŠSOH 

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ŠVS 

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ŠSOPaK 

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ŠSOO 

SPP - Distribučná a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany 

Slovak Telecom, a.s. Poštová 1, 010 01 Žilina 

Západoslovenská distribučná, a. s. P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 

ORANGE SLOVENSKO a. s., Michlovský, spol. s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

Krajský pamiatkový úrad, Nová ul. č. 2 971 01 Prievidza 

ostatní účastníci konania v mieste bydliska spôsobom obvyklým 

 

Mesto Partizánske, oddelenie životného prostredia a dopravy 

Mesto Partizánske, oddelenie územného rozvoja a výstavby 

 
 
 


