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MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody č. 14,971 01 Prievidza

Značka: 2.4.2-03-7305-2018
Vybavuje: Ing. Davidesová

V Prievidzi 09.07.2018

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

Vec: Oprava chyby v písaní

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba
"stavebný zákon") opravuje v súlade s ust. § 47 ods. 6 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny zákon") chybu v písaní v rozhodnutí
mesta Prievidza o umiestnení stavby Č. 2.4.2-06-8267-2017, vydaného dňa 05.09.2017,
právoplatného dňa 06.10.2017, nasledovne:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa opravuje časť

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, správcov
inžinierskych sietí a účastníkov konania:

a) Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. vypúšt'a podmienku:
- na dotknuté pozemky SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia
zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to
odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na
náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia
a uloženia stavby.

7. Ostatné podmienky:
DopÍňa podmienku:
-Rešpektovat' podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu:
- na dotknuté pozemky SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené
vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne
v prospech SPF,

k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF,
po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť
využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odteráni na
svoje náklady,
stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dohodnuté pozemky
SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknutými pozemkami SPF.
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Stavebný úrad v súlade s ust. § 47 správneho zákona chybu v písaní v písomnom vyhotovení
oznámenia kedykoľvek opraví a upovedomí o tom účastníkov.
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Ing. Gizelou Búry vou

na základe poverenia č.1.2-41 -2018/13872

Doručí sa.

1. PEV, s.r.o., Revolučná 3288/3,01001 Žilina
2. Stredoslovenská distribučná, Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
3. Verejnou vyhláškou pre ostatných účastníkov konania


