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O Z N Á M E N I E 

o začatí doplňujúceho spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho 

pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

  ______________________________________________________________________________ 

  

Stavebník Peter Flimel, Jaseňová ulica 421/15, 971 01 Prievidza podal dňa  18.04.2018  na 

tunajšom stavebnom úrade žiadosť podľa  ust. § 39a a § 66 stavebného zákona o stavebné povolenie 

na stavbu podľa projektovej dokumentácie s názvom „Samostatne stojaca garáž “ v kat. úz. 

Prievidza na pozemku parc. č. C-KN : 8135/60 ( Jaseňová ulica , Prievidza). 

Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené  územné a stavebné konanie v súlade s  § 36 a                         

§ 61 ods. 1, zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

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  oznamilo dňa 

27.04.2018 začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy 

a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 30.05.2018. Dňa 11.06.2018 bola stavebnému úradu oznámená skutočnosť- 

Kúpna zmluva č. 55/14 zo dňa 19.11.2014 uzavretá medzi mestom Prievidza a Alenou Flimelovou 

a manželom Antonom. 

Vzhľadom k tejto skutočnosti 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 doplňujúceho spojeného územného a 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 v Prievidzi, Námestie slobody 

č.12, I. poschodie č. dv. B 102, 971 01 Prievidza  (budova slovenskej sporiteľne), 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.  
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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 Flimel, Jaseňová ulica 421/15, Prievidza 

2. Patrícia Flimelová, Jaseňová ulica 421/15, Prievidza 

3. JUDr. Július Bogdán, Bôrová  ulica 437/18, Prievidza 

4. Andrea Kucháriková, Cesta Vl. Clementisa 233/21, Prievidza 

5. Boris Bogdán, Bôrová ulica 437/18, Prievidza 

6. Milan Dušička, Bôrová  ulica 438/20, Prievidza 

7. Viera Dušičková, Bôrová ulica 438/20, Prievidza 

8. Zuzana Košíková, Hrabová ulica 382/2, Prievidza 

9. Ondrejková Katarína, Nábrežie sv. Cyrila 320/34, Prievidza 

10. Róbert Flimel, Joža Nižnanského 227/134, Brestovany 

11. Mesto Prievidza- zastúpené primátorkou mesta 

12. Mesto Prievidza- právna kancelária 

13. Mesto Prievidza ako príslušný vodný správny orgán 

14. Mesto Prievidza ako príslušný cestný správny orgán 

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

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

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

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

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

20. DSI DATA s.r.o.,  Nám. A .Bernoláka 377, Námestovo 

21. Ing. Stanislav Poliak PROJEKTING, Chrenovec 242, Chrenovec Brusno 

22. Ing. Svatoslav Vážan, Školská 337/101, Bojnice 

23. Verejná vyhláška- pre vlastníkov susedných nehnuteľností 

24. a/a 

 

 

 

 

 

 


