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

Značka : 2.4.2-07-9448-2018                                                             V Prievidzi dňa 06. 11. 2018 

Vybavuje : Mgr. Slavejková 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

 

 Stavebník Taroco, s. r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov v zastúpení Ing. Slavomír 

Kelemen SK DESIGN, Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce podal u tunajšieho 

stavebného úradu dňa 01.10.2018 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „NOVOSTAVBA 

PREDAJNÉHO SKLADU PRIEVIDZA“ v katastrálnom území Prievidza, 

na pozemku C KN parc. č. 7777/7. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. 

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Prievidza vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 

číslo: 2.4.2-07-6672-2018 zo dňa 16.07.2018. 

Navrhovaná je novostavba trojpodlažného objektu s plochou strechou,  na I. NP sa bude 

nachádzať sortiment záhradného príslušenstva, domácich potrieb a stavebného a inštalačného 

materiálu, II. NP a III. NP bude slúžiť ako sklad nábytku.  

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov  

v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona  

 

oznamuje 

 

začatie  stavebného  konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne 

v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania.  

 Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade.   Účastníci 

konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Ak účastníci konania v určenej 

lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že s predloženým návrhom 

súhlasia. 

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad 

na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote 

neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa ust. § 61 ods. 5 stavebného zákona 

má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  Na pripomienky 

a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní 

územného plánu zóny sa neprihliada.  Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, 

jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s overeným 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 



-2- 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Taroco, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov 

2. Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN, Partizánska 6093/12A, 071 01 Prešov 

3. MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov 

4. Ing. Erika Jurková, HAS-ER s. r. o., Dargovských hrdinov 79/25, 078 01 Sečovce 

5. ADIA – BA s. r. o., Stráž 8006, 960 01 Zvolen 

6. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou 

7. SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 01  Prievidza 

8. GeWis Slovakia s. r. o., Vápenická 30, 971 01  Prievidza 

9. Verejná vyhláška – pre vlastníkov susedných nehnuteľností 

10. a/a 


