
MESTO  PRIEVIDZA 
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

_________________________________________________________________ 
Značka: 2.4.2-06-5681-2018                                                                        Prievidza 18.04.2018 

Vybavuje: Ing. Klopanová 

 

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  územného konania  o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním 

o povolenie stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

__________________________________________________________________________    

     Stavebník Peter Nesládek, Malinovská 245/5, 972 13 Nitrianske Pravno podal dňa  

05.03.2018  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť podľa  ust. § 39a a § 66 stavebného zákona 

o stavebné povolenie na stavbu podľa projektovej dokumentácie s názvom „Hospodárska 

budova, Prievidza “ v kat. úz. Prievidza, pozemky parc. č. C-KN : 8013/26, 8013/32( Ulica na 

Kamenici, Prievidza). 

Popis stavby:  

Predmetom povoľovania je novostavba hospodárskej budovy slúžiacej ako doplnkový objekt 

k objektu rodinného domu na parc.č. C-KN 8013/44 k.ú. Prievidza.  Objekt je navrhnutý 

nepravidelného obdĺžnikového tvaru ako jednopodlažný s rovnou strechou ( rozmerov:              

14,210 x 5,240m, výšky: 3,670m  od ÚT ), nepodpivničený. Hospodárska budova nebude 

napojená na sieť elektriny, vody a kanalizácie. Objekt bude nevykurovaný. Stavba je 

umiestnená v okrajovej časti pozemku 8013/26, 8013/32 v susedstve pozemkov parc. č. C-KN 

8013/25, 8013/33 a 8009 ( E-KN 1734/2).   

     Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie  o umiestnení stavby spojené so 

stavebným konaním o povolení 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 

(ďalej len „ stavebný zákon “), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 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, v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 

a § 61 ods.1 stavebného zákona 

oznamuje 

 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania  v súlade s             

§ 36 ods.2 a § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania.  

Do podkladov rozhodnutia  je  možné  nahliadnuť na Mestskom úrade, Námestie slobody č.12, 

Prievidza odbore územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia,  

 



- 2    - 

 

oddelení stavebného poriadku, I. poschodie, kancelária č. 105, predovšetkým v stránkové dni 

(pondelok, utorok, streda a piatok). 

      Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne  do zápisnice alebo 

samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do  7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť  

svoje stanoviská dotknuté orgány a obec  v mieste stavby.  

     Ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote  neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že s navrhovanou  stavbou  ním sledovaných 

záujmov súhlasí.                      

   Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

plnomocenstvo s podpisom 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. Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianske Pravno 

2. Ing. Eva Švecová, Poľná  ulica 892/57, Prievidza 

3. Patricius Sova, Ulica Na kamenici 2960/18, Prievidza 

4. Edita Sovová, Veľké Uherce č. 1055 

5. Mesto Prievidza- zastúpené primátorkou mesta 

6. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 

7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Partizánska cesta 5, Banská 

Bystrica 

8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 

10. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská cesta 51/1, Prievidza 

11. ERGAstav s.r.o., Ulica M. Mišíka 16/1, Prievidza 

12. Ing. Jozef Kohút, Malinová 372 

13. Verejná vyhláška- pre vlastníkov pozemku parc.č. E-KN 1734/2, k.ú. Prievidza 

14. a/a 

 


