
M E S T O    P R I E V I D Z A 
Mestský úrad,  Námestie slobody č. 14,  971 01  Prievidza 

Značka: 2.4.2-07-10207-2019                                                         V Prievidzi  dňa  12. 08. 2019 

Vybavuje: Mgr. Slavejková 

 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa 

Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí  konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením  

a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

 

 Stavebník Miroslav Procháska, Na karasiny 41, 971 01  Prievidza v zastúpení 

Ing. Petrom Šimrákom, Banícka 13/4, 971 01  Prievidza podal dňa 05. 08. 2019 u tunajšieho 

stavebného úradu žiadosť o zmenu stavby „Zmena stavby záhradnej chaty na rodinný dom“ 

v k. ú. Malá Lehôtka, na pozemku C KN parc. č. 366/15 – podľa zamerania rozostavanej 

stavby, pred jej dokončením spočívajúcu v nasledovnej  zmene: stavba bude zrealizovaná 

bez suterénu, suterén nebude zachovaný z dôvodov nevyhovujúcej kvality základov. Na stavbu 

bolo mestom Prievidza vydané stavebné povolenie číslo 2.4.3.-07-7504-2018.  Dňom podania 

bolo začaté konanie.  

Mesto   Prievidza,  ako  stavebný  úrad príslušný podľa  §  117  ods.  1   zákona   

č. 50/1976 Zb. o  územnom  plánovaní   a  stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v platnom  

znení,  v  súlade  s  § 68, § 61 stavebného zákona   

 

oznamuje 

 

začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 

a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania. 

 

 Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na mestskom úrade v Prievidzi, 

na stavebnom úrade – Námestie slobody č. 12, I. poschodie, č. dverí B118.  

 Účastníci konania môžu svoje námietky  k žiadosti  uplatniť  písomne  resp.  ústne 

do zápisnice  na  stavebnom   úrade  najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliada. 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 štátnej 

správy.  Ak  niektorý z dotknutých orgánov  potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 

predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.  



 

-2- 

 

 

Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej zmene stavby pred jej dokončením, v súlade s ust. § 61 ods.  5  stavebného  

zákona,  má  sa  za to, že so zmenou stavby pred jej dokončením spočívajúcou v predĺžení 

lehoty výstavby  z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

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

písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá  

zastupovať.    

       

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

zastúpená zamestnancom  

Ing. Gizelou Búryovou 

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

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Miroslav Procháska, Na Karasiny 41, Prievidza 

2. Ing. Peter Šimrák, Banícka 13/4, Prievidza 

3. Ing. Anton Katrena, Hlavná 444/30, 972 26  Nitrianske Rudno 

4. Ing. Vladimír Duchoň, Liešťany 77, 972 27 Liešťany 

5. Ing. Rastislav Kohút, Štúrova 314/14, 972 26 Nitrianske Rudno 

6. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15  Bratislava 

7. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou  

8. Verejná vyhláška – pre vlastníkov susedných nehnuteľností  

9. a/a 

 

 

 
 


