
MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody č. 14,971 01 Prievidza

Značka: 2.4.2-01-4172-2018
Vybavuje: Ing. Tomanová

Prievidza 28.06.2018

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

OZNÁMENIE
o začatí konania podl'a ust. §-u 88a stavebného zákona

o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním

Stavebník R.Q.P.S., S.r.o., Dlhá č. 245, Bystričany podal dňa 13.10.2017, po výzve
a doplnení dňa 25.06.2018, na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu "
Stavebné úpravy areálu a zriadenie mobilnej betonárne " (SO 01 Mobilná betonárka,
SO 02 Oporný múr, SO 03 Sklad štrku na výrobu betónu) v kat. území Prievidza, na
pozemku parc. č. 7840/37 a 7840/1 (Ciglianska cesta, Prievidza) spojeného s kolaudačným
konaním. Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný úrad), v
súlade s ustanovením §-u 88 ods. l písm. bl a §-u 88a, § 61, §76 a nasl. zák. Č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ako aj § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní

oznamuje
začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojeného kolaudáciou stavby "Stavebné
úpravy areálu a zriadenie mobilnej betonárne " v kat. území Prievidza na pozemku
parc. č. 7840/37 a 7840/1 (Ciglianska cesta, Prievidza) a súčasne nariaďuje k predloženej
žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 25.07.2018 o 13.00 h
so stretnutím na meste Prievidza, Námestie slobody č. 12, l. poschodie, č. dv. B120.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo najneskôr na ústnom
rokovaní veci, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli
byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý
z dotknutých orgánov 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 povol'ovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných
záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho
konania na Mestskom úrade v Prievidzi, Námestie slobody č. 12, L poschodie, Č. dv. B120.
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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.

/iesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
171 01 Príevídza
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Oznámenie sa doručí:
l. Mgr. Július Meszároš, Námestie sv. Anny 7269/20B, Trenčín
2. R.Q.P.S., Dlhá 245, Bystričany
3. K R K M, spol. s r.o., Dlhá 245, Bystričany
4. StVPS, a.s., Banská Bystrica
5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
6. spp - Distribúcia, a.s., Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8. ORHaZZ Prievidza
9. Okresný úrad Prievidza, Dlhá č. 3, 971 Ol Prievidza, odbor starostlivosti o životné

prostredie (OH)
10. RUVZ Prievidza
11. Inšpektorát práce, Trenčín
12. Ing. Jozef Lugár, Mojmírova ulica č. 199/3, Prievidza
13. Ing. Ivan Balga, SNP 91/2, Uhrovec
14. Ing. Ján Läčei, Kľačno č. 103
15. Okresný úrad Prievidza, odbor dopravy a pozemných komunikácií
16. 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

17. ala


