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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

OZNÁMENIE
o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby

Stavebník SMMP s.r.o., Ulica T. Vansovej č. 24, Prievidza podal dňa 16.11.2017
na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na stavbu podľa projektovej
dokumentácie s názvom Vytvorenie vstupu do areálu v kat. území Prievidza na
pozemku parc. č. 220111 a 2213/1, ktorá bola realizovaná bez stavebného povolenia.

Stavba pozostáva z:
Vytvorenie nového dvemého otvoru š. 1,1 m a výšky svetlosti 2,1 m,
Prístupový chodník z nášľapných kameňov hr. 60 mm na podklade zo štrkopiesku hr.
100 mm, šírka 1,5 m.
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 §
88a a 61 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na

deň 16.03.2018 o 9.00 h.

so stretnutím na Mestskom úrade Prievidza, Námestie slobody č. 12, l. poschodie.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom

úrade v Prievidzi, Námestie slobody č. 12, l. poschodie a pri ústnom konaní.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní,
alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.

V rovnakej lehote ako účastníci konania môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať
tunajší úrad o predlženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 61
ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
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V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné
splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

t4~sto Prievl dza
Námestie slobody č. 14
0)"'1 01 Prievidza,

.. 73 '

JUDr. 'Katarína Macháčková
primátorka mesta

zastúpená zamestnancom
Ing. Martou Davidesovou

na základe poverenia č. 1.2-2460-2011/130901

Oznámenie sa zasiela:
1. SMMP s.r.o., Ulica T. Vansovej č. 24, Prievidza
2. Mesto Prievidza zast. primátorkou
3. PharmDr. Jaroslava Gatialová, Ulica J. Červeňa č. 643/1 O, Prievidza
4. Peter Wittemann, Ulica Ľ. Ondrejova č. 9/13, Prievidza
5. SPP - Distribúcia, a.s., Prievidza
6. SSE - Distribúcia, a.s., Žilina
7. StVPS, a.s., Z 03 Prievidza
8. Slovak Telekom, a.s., Bratislava
9. Orange Slovensko, a.s., Bratislava
10. DSiDATA s.r.o., Námestovo
11. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ulica G. Švéniho č. 3H, Prievidza
12. ORHaZZ v Prievidzi
13. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza
15. Mesto Prievidza - cestný správny orgán
16. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Prievidza
17. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 10445, Ulica A. Hlinku

verejnou vyhlá�kou.
Verejnou vyhláškou - ostatným vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb.
Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia:
18. ala


