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Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

___________________________________________________________________ 

Značka: 2.4.2-01-3178-2019                                                            V Prievidzi 18.02.2019 

     (6079-2017) 

Vybavuje: Ing. Mária Kittelová/606 

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
Vyvesené dňa:   

Zvesené dňa  :                                               

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
o začatí  konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona 

o dodatočnom povolení  stavby  

                   

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 na základe štátneho stavebného dohľadu, 

začalo z vlastného podnetu v súlade § 88 ods. 1 písm. b) a §  88a zákona číslo 50/1976 Zb., 

v znení neskorších právnych predpisov, konanie o dodatočnom povolení stavby: „reklamná 

stavba“. 

Reklamná stavba zrealizovaná na pozemku pri štátnej ceste I/9 - E 572, smer od Handlovej 

popri záhradkárskej osade v smere do Prievidze, v katastrálnom území Prievidza. Pozemok 

parc. č. 3594/17, k. ú. Prievidza, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 8253 vo vlastníctve Mgr. 

Peter Tomášik, ul. Vinohradnícka 643/47, 971 01 Prievidza je vedený ako orná pôda 

o výmere 47 m
2
.  

Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu z dňa 22.03.2017 bolo zaslané spoločnosti 

IPEM, s.r.o., Vinohradnícka 47, 971 01 Prievidza, kde konateľ spoločnosti podľa 

Obchodného registra je Mgr. Peter Tomášik. Odpoveď spoločnosti IPEM na Oznámenie 

o výkone ŠSD bol list zo dňa 07.04.2017, ktorý znie: „sa nemôžem zúčastniť stretnutia na 

stavebnom úrade dňa 10.04.2017 o 13.00 hod., na Hviezdoslavovej ul. č. 3, z dôvodu mojej 

práceneschopnosti.“. Následné Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu z dňa 

10.05.2017 bolo zaslané spoločnosti IPEM, s.r.o., Vinohradnícka 47, 971 01 Prievidza. 

Odpoveď spoločnosti IPEM na Oznámenie o výkone ŠSD bol list zo dňa 29.05.2017, ktorý 

znie: „sme sa nemohli zúčastniť stretnutia na stavebnom úrade dňa 25.05.2017 o 13.00 hod., 

na Hviezdoslavovej ul. č. 3, z dôvodu prevzatia pošty dňa 26.05.2017.“. Na základe výzvy 

z dňa 26.06. 2017 bolo potrebné stavebnému úradu predložiť doklady o tom, že existuje 

oprávnenie na uskutočňovanie reklamnej stavby na pozemku parc. č. KN E 4450/2 a KN C č. 

3594/17, alebo na stavbe, kde je umiestnená, a že je zhotovená v súlade s podmienkami 

stavebného zákona. K dnešnému dňu neboli uvedené doklady stavebnému úradu predložené. 
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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. 1 písm. b) a §-u 88a, § 61 a nasl., zák. č. 50/1976 Zb. v znení  

neskorších predpisov (stavebný zákon) ako aj § 18  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní   

v znení neskorších predpisov 

o z n a m u j e 

z vlastného podnetu začatie konania o dodatočnom povolení  stavby „reklamná stavba“, na 

pozemku pri štátnej ceste I/9 - E 572, smer od Handlovej popri záhradkárskej osade v smere 

do Prievidze, (parc. č. 3594/17) v katastrálnom území Prievidza a súčasne nariaďuje predložiť 

náležitosti v zmysle § 15 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia, ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, na ústne pojednávanie spojené s 

miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 

dňa  26.03. 2019 o 10.00 hod 
so stretnutím na Mestskom úrade Prievidza, oddelení stavebného poriadku, Námestie slobody 

č. 12, (budova Slovenskej sporiteľne) I. poschodie, č. dverí B121. 

    

 

      Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo najneskôr na 

ústnom pojednávaní, 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 

predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 61 ods. 5 

stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy  v určenej alebo predĺženej lehote 

neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia je  možné  nahliadnuť na Meste 

Prievidza, oddelení stavebného poriadku, Námestie slobody 12, I. poschodie, č. dverí B120. V 

prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 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. IPEM, s.r.o. - Mgr. Peter Tomášik, ulica Vinohradnícka 643/47, 971 01 Prievidza 

2. Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 82619 Bratislava 

3. Milan Cápa, S. Chalúpku 175/55, 971 01 Prievidza 

4. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou 
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5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 

Prievidza 

6. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody 

a krajiny, G. Švéniho 3, 971 01 Prievidza 

7. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového 

hospodárstva, G. Švéniho 3, 971 01 Prievidza 

8. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36,  911 01 Trenčín 

9. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

10. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol. a.s.,  Z 03 Prievidza, V. Clementisa 52 

12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

13. Orange  Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

14. Verejná vyhláška – pre ostatných účastníkov konania o dodatočnom povolení reklamnej 

stavby  


