
MESTO  PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

_______________________________________________________________________ 

Značka: 2.4.2-09-7286-2018                                                          V Prievidzi 06.07.2018 

Vybavuje: Ing. Líšková 

 

 

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   konania  na zmenu stavby pred dokončením  a upustenia od ústneho  

konania   a miestneho zisťovania 

 

Stavebník  Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., Námestie SNP 2497, 96001  Zvolen, 

podal dňa 03.07.2018 u tunajšieho úradu žiadosť zmenu stavby pred dokončením, 

spočívajúcu v stavebno-technickom riešení stavby  „OD PRIOR Prievidza, zmena 

dokončenej stavby – stavebné úpravy (zateplenie fasády)“ v  k. ú. Prievidza,   parc. č. 

2123/1, súp.č. 17, Námestie slobody. 

Zmena stavby pozostáva: 

 na II. NP sa nebude realizovať stavebný otvor pre osadenie výkladu 

o rozmerov 5400 x 3100mm, z dôvodu prítomnosti zavetrovacej konštrukcie 

nachádzajúcej sa v samotnom plášti objektu na príslušnom podlaží, 

 na III. NP sa nebude realizovať stavebný otvor pre osadenie výkladu 

o rozmerov 5450 x 2100mm, parapet 850mm,  z dôvodu prítomnosti 

zavetrovacej konštrukcie nachádzajúcej sa v samotnom plášti objektu na 

príslušnom podlaží, 

 zmena farebnosti fasády. 

 

Na stavbu bolo mestom Prievidza vydané stavebné povolenie,  pod  zn. 2.4.2-09-4404-

2017   dňa 02.05.2017, právoplatného dňa 05.06.2017.  

Dňom podania žiadosti bolo začaté  konanie. 

      Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117 stavebného zákona v súlade 

s ustanovením § 68, § 61  stavebného zákona  oznamuje začatie   konania dotknutým orgánom 

a známym  účastníkom konania a súčasne  v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona  upúšťa od 

miestneho zisťovania a od ústneho konania. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 

v Prievidzi, Námestie slobody 12, I. poschodie, č. d. B118  (budova SLSP)  a pri ústnom 

pojednávaní. 

       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 zmenou stavby  z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí.   

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

písomné plnomocenstvo 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. Obchodné domy PRIOR STRED, A:S., Námestie SNP 2497, Zvolen 

2. Ing. Ján Bobák, Podkonice 200 

3. Ing. Bohuslav Argalaš, Vajanského 1586/11, Ružomberok 

4. Okresný úrad Prievidza,  odbor starostlivosti o ŽP – OH, OPaK 

5. ORHaZZ v Prievidzi, Vápenická 4, Prievidza 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza 

7. Mesto Prievidza, architekt mesta 

8. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta 

9. Regionálne obchodné centrum, a.s., Ulica G. Švéniho  2662/3C, Prievidza 

10. OTP Buildings, s.r.o., Tallerová 10, Bratislava 

11. Slovenská Pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 

12. Vlastníci bytov a nebytových priestorov verejnou vyhláškou:  Verejná vyhláška bude 

vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

13. a/a 

 

 


