
MESTO  PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

_____________________________________________________________ 
Značka: 2.4.2-03-10096-2018                                                                  V Prievidzi 10.12.2018 

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 stavebného konania a upustenie od ústneho  pojednávania  a miestneho 

zisťovania 

  

Stavebník: Róbert  Dadík, Gazdovská 4/11, 971 01 Prievidza, podal 

dňa 30.11.2018   u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby: Zmena 

účelu miestnosti na bytovú jednotku budovy služieb, Prievidza, v kat.  území  Prievidza,     na 

pozemku  parc. C KN č. 2565/4, 2563. Zmena spočíva v rozdelení existujúceho priestoru 

systémom nenosných stien na bytovú jednotku, vybúraní parapetu na okne miestnosti 1.05, 

vytvorení prekrytej terasy na streche I. NP. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba 

„stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby  nevyžaduje. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad, 

príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 61 a § 68 

stavebného zákona  oznamuje začatie  stavebného konania dotknutým orgánom a známym  

účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona  upúšťa od miestneho 

zisťovania a od ústneho pojednávania.  Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na  

Mestskom úrade v Prievidzi, námestie slobody č. 12, I. poschodie, č. dv. B120. Účastníci 

konania  môžu svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na 

stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na 

neskoršie podané námietky sa neprihliadne.     Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo 

mohli byť  uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného  plánu zóny sa 

neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý 

z orgánov štátnej správy  potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad  na 

jeho žiadosť  lehotu pred jej  uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy   v určenej alebo 

predĺženej  lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, v súlade s ust. § 61, ods. 

5 stavebného zákona sa predpokladá, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných  záujmov 

súhlasí.     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať,  jeho zástupca musí 

predložiť písomné splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.   Podľa 

ust. § 42, ods. 4 stavebného zákona sa v  odvolacom konaní  neprihliada na námietky a 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 

mohli byť. 

 

 

                                                                              JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                         primátorka mesta     

                                                                                   zastúpená zamestnancom   

                                                                                   Ing. Gizelou Búryovou     

                                                                na základe poverenia č.1.2-412-2018/13872 
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Oznámenie sa doručí: 

1. Róbert  Dadík, Gazdovská 4/11, 971 01 Prievidza, 

2. Mária Bernátová, 972 02 Opatovce nad Nitrou 582, 

3. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou, Mestský úrad Prievidza, 

4. Jana Madajová, Dúbravská 15/12, Prievidza, 

5. R.O.P. car, s.r.o., Bojnická cesta 39E, Prievidza, 

6. Ing. Edita Klátiková,  Clementisa 59/5, Prievidza 

7. Ing. Jozef Kohút, Nedožerská cesta 28, 971 01 Prievidza, 

8. Ing. Ján Ločei, Klačno 103, Kľačno, 

9. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, bytového domu – verejnou vyhláškou. Pri 

líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych 

stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad povedomí 

účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 

10. a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


