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O Z N Á M E N I E 
o  začatí  stavebného konania a upustení od ústneho  pojednávania  

a miestneho zisťovania 

 ___________________________________________________________________________ 

        

     Stavebník  Katarína Paulovičová, J. Palárika 917/17, Prievidza, podala dňa 29.10.2018 

na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné 

úpravy bytu“ v bytovom dome v  kat. území: Prievidza, na  parc. č.: 5036/3, byt č. 3, 

vchod č. 17, súp. č. stavby: 30917  na  Ulici J. Palárika. 
Stavebná úprava menovaného bytu podľa statického posudku pozostáva z: vybúrania nového 

otvoru v priečnej nosnej stene hr. 150 mm, medzi kuchyňou a skladom. Nosnú stenu tvorí 

stenový panel z prostého betónu predpokladanej triedy C20/25. Požadovaný otvor má mať 

výslednú svetlú šírku 900 mm a konečnú svetlú výška otvoru 2,05 m, do otvoru sa osadí 

dverná zárubňa. Zaťaženie bude prenášať podperný oceľový preklad so stojkami z U-profilov.  

Na uvedenú zmenu stavby sa podľa § 39a ods.3 písm. c) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje rozhodnutie o 

umiestnení stavby.   Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

 

        Mesto Prievidza, útvar stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej iba stavebný zákon),  v súlade s ustanovením § 61  zákona č. 50/1976 Zb.  o 

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

 

oznamuje 

 

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

61 ods.4 stavebného zákona (verejná vyhláška – veľký počet účastníkov konania) a upúšťa od 

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  Do podkladov rozhodnutia  je  možné  

nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odd. stavebného poriadku, Námestie slobody 12 

(budova Slovenskej sporiteľne) I. posch., č. B121, predovšetkým v stránkové dni  (pondelok, 

utorok, streda a piatok).  
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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, v opačnom prípade  nebudú vzaté do úvahy. V 

rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté  orgány.  

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť  uplatnené v územnom konaní, alebo 

pri prerokúvaní územného  plánu zóny sa neprihliada.  Ak dotknutý orgán   v určenej alebo na 

jeho požiadanie predĺženej lehote  neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovanou 

stavbou súhlasí.                                                        

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

písomné splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.   

Stavebník predloží v určenej lehote stavebnému úradu Stanovisko Okresného úradu Prievidza, 

Odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                               primátorka mesta     

                                                                                          zastúpená zamestnancom 

         Ing. Gizelou Búryovou 

   na základe poverenia č. 1.2-412-2018/13872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Katarína Paulovičová, J. Palárika 917/17, 971 01 Prievidza,  

2. Ing. Svätoslav Vážan – SAP, Školská 101, 972 01 Bojnice, 

3. verejná vyhláška – pre ostatných účastníkov, vlastníkov bytov a nebytových priestorov  

bytového domu  súp. č. 30917 na Ul. J. Palárika,  parc. č. 5036/3,  k. ú. Prievidza, 

4. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Ulica G. 

Švéniho 3, 971 01 Prievidza,  

5. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou 

6. a/a. 
 


