MESTO

PRIEVIDZA

Námestie slobody 14,
971 01 P r i e v i d z a
_____________________________________________________________________
Číslo: 2.4.2-03-457-2019 (2.4.2-03-4317-2018)
V Prievidzi 09.01.2019
Vybavuje: Ing. Davidesová
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

OZNÁMENIE
o začatí doplňujúceho konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona
o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním

Mesto Prievidza (ďalej „stavebný úrad“) ako príslušný stavebný úrad podľa § 117
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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, 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
oznamuje
doplňujúce konanie o dodatočnom povolení stavby Vytvorenie technického otvoru
v oplotení, stavebníka SMMPD, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, na pozemku parc.
č. CKN 2213/1, v katastrálnom území Prievidza, a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na

deň 19.02.2019 o 9.00 h
so stretnutím v zasadačke mestského úradu Námestie Slobody 12, 971 01 Prievidza.
Stavebník predložil doplňujúce podklady: súhlas architektky mesta Prievidza, koncesnú
zmluvu a jej dodatky. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho
konania na Mestskom úrade v Prievidzi, Námestie Slobody 12, 971 01 Prievidza, I.
poschodie č. dverí B 120 a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky
uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu
oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas,
predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán
v
určenej alebo predĺženej lehote

- 2 neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou 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 dal zastupovať. Podľa ust. § 42, ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom
konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Gizelou Búryovou
na základe poverenia č. 1.2-412-2018/13872

Oznámenie sa doručí:
1. SMMPD, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza,
2. Mesto Prievidza, zast. primátorkou,
3. PharmDr. Jaroslava Gatialová, J. Červeňa 643/10, 971 01 Prievidza,
4. Peter Wittemann, Ľ. Ondrejova 9/13, 971 01 Prievidza,
5. Vladislav Chlpek, Moyzesova 1051/1, 972 01 Bojnice,
6. Mesto Prievidza, architekt mesta,
7. Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych
stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí
účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred
konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania,

