
  M E S T O      P R I E V I D Z A 
Námestie slobody 14, 971 01  Prievidza 

_____________________________________________________________________             
Číslo: 2.4.2-04-5805/2015                                                 V Prievidzi  dňa  09.04.2015 
Vybavuje: Hrivnáková 
 
 

V e r e j n á     v y h l á š k a 
Vyvesená dňa: 
Zvesená dňa: 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
 
 
 

O z n á m e n i e 
o zahájení konania vo veci povolenia odstrániť stavbu 

a pozvanie k ústnemu  pojednávaniu 
 

        Mesto Prievidza ako   príslušný správny orgán   (ďalej len „stavebný úrad“)  podľa  
§ 117, ods 1 zákona  číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej  len „stavebný zákon“) vykonávajúci  prenesený 
výkon štátnej správy podľa ust.   § 5 písm. a)   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,  vo veci   žiadosti  stavebníka 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s. so sídlom Matice 
slovenskej 10, 971 01 Prievidza,  IČO 36 005 622,  zo dňa 26.03.2015, zahajuje 
správne konanie o povolení odstrániť stavbu – chata,  súpisné číslo  50779,  
postavenej na pozemku KN-C  parc.č. 1122, kat. území Veľká Lehôtka   (podľa 
priloženého LV č. 236, vyhotovené dňa 06.03.2015  Okresným úradom v Prievidzi, 
katastrálny odbor)   podľa §-u 88 ods.3 zákona č. 50/76 Zb.  v znení neskorších 
predpisov. 
      Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o odstránení stavby. 
      V konaní o odstránení stavby, na  základe vyjadrení  účastníkov konania a 
stanovísk   dotknutých orgánov štátnej správy,  bude stavebný úrad skúmať otázku 
povolenia  odstránenia stavby. 
      Na základe vyššie  uvedených  skutočností  Vám  stavebný  úrad oznamuje podľa  
ustanovenia §-u 18 ods.3 zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní začatie konania o 
odstránení stavby a za účelom prerokovania tejto žiadosti nariaďuje ústne 
pojednávanie spojené s miestnym šetrením na 
 

deň  12.05.2015 (utorok)  o 10.00 h. 
   so stretnutím na Mestskom úrade v Prievidzi, oddelení  územného plánovania                  

a stavebného poriadku,  Ulica P. O. Hviezdoslava č. 3 (budova Priemstavu)                       
5. poschodie, č. dv. 509. 

 
      Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a prípadné námietky  uplatniť  
pred ústnym pojednávaním na Mestskom úrade v Prievidzi, oddelení územného 
plánovania a stavebného poriadku Ulica P. O. Hviezdoslava č. 3 (budova Priemstavu) 
5. poschodie č. dv. 509, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok) 
a najneskôr pri  ústnom pojednávaní. Na  neskôr podané námietky sa neprihliada.  
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       Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí 
predložiť písomné splnomocnenie s  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. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s. Matice slovenskej 10, 

971 01 Prievidza,  IČO 36 00 622 
2. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 
3. Spoločenstvo  urbárnikov Malá Lehôtka  pozemkové spoločenstvo,  

 Ing. Vladimír Laluha – predseda,   Pod Poliankou 122/1,  971 01 Prievidza V. 
4. Urbársky spolok Veľká Lehôtka pozemkové spoločenstvo,                                      

Pavel Petráš - predseda,  Podhorská 467/92, 971 01 Prievidza 
5. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP,  a.s. Úsek cestnej dopravy, 

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 
6. Magdaléna Bátorová, Bellu 514/29, 971 01 Prievidza 
7. Miloš Petiaš, Ul. Bellu 537/32, 971 01 Prievidza 
8. Pavel Hianik, Uhlištná 633/6, 971 01 Prievidza 
9. Stanislav Laluha, Pod Hrádkom 146/27, 971 01 Prievidza 
10. Jarmila Včelková, Starohájska 431/9, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 
11. Laurinec Bátora (Ž.Mária Dolinajová) SR 
12. Zuzana Bátorová (č. 81,) SR 
13. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36,  817 15 Bratislava 11 
14. verejná vyhláška  - z dôvodu  veľkého počtu účastníkov konania sa vlastníkom  

pozemkov KN-E, parcelné číslo 2701/6, 2703,  5014/2,  v katastrálnom   území  
Veľká Lehôtka a ostatným účastníkom konania, ktorí nie sú  stavebnému úradu 
známi,    oznamuje  začatie  konania o odstránení stavby podľa  § 61 ods. 4, 
zákona č. 50/1976 Zb.  (stavebný zákon)  v znení neskorších právnych predpisov 
a v zmysle  § 26 ods. 1,  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších právnych predpisov,   verejnou vyhláškou. Verejná 
vyhláška  musí byť        vyvesená po dobu 15 dní na úradnej    tabuly mesta   
Prievidza.     Posledný    deň   tejto  lehoty    je    dňom    doručenia.     
     Oznámenie je súčasne zverejnené na  webovej stránke mesta Prievidza – 
www.prievidza.sk. 
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15. Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán 
odpadového hospodárstva,   Dlhá ul. č. 3, 971 01 Prievidza 

16. Mesto Prievidza,  zast. primátorkou mesta, JUDr. Katarínou Macháčkovou,  
      Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
17. Mesto Prievidza, architekt mesta, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
18. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské  nivy 44/b, 825 11 

Bratislava 
19. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  Partizánska  cesta,  

974 01 Banská Bystrica 
20. a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


