
MESTO  PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

_____________________________________________________________ 
Značka:2.4.2-03-509-2019 (2.4.2-03-10096-2018)                                   V Prievidzi 11.01.2019 

Vybavuje: Ing. Davidesová 
 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

Vyvesené dňa: 
 Zvesené dňa: 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

STAVEBNÉ     POVOLENIE 

Stavebník 
 

 Róbert  Dadík, Gazdovská 4/11, 971 01 Prievidza 

 ( ďalej len „stavebník“) 

 

podal dňa 30.11.2018   u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby: 

„Zmena účelu miestnosti na bytovú jednotku budovy služieb, Prievidza“, v kat.  

území  Prievidza,     na pozemku  parc. C KN č. 2565/4, 2563. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, 

písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení 

(ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby  

nevyžaduje. 

Účastníci konania: 

1. Róbert  Dadík, Gazdovská 4/11, 971 01 Prievidza, 

2. Mária Bernátová, 972 02 Opatovce nad Nitrou 582, 

3. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou, Mestský úrad Prievidza, 

4. Jana Madajová, Dúbravská 15/12, Prievidza, 

5. R.O.P. car, s.r.o., Bojnická cesta 39E, Prievidza, 

6. Ing. Edita Klátiková,  Clementisa 59/5, Prievidza 

7. Ing. Jozef Kohút, Nedožerská cesta 28, 971 01 Prievidza, 

8. Ing. Ján Ločei, Klačno 103, Kľačno, 

9. Verejná vyhláška pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov 

konania. Stavebné povolenie sa vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Mesto Prievidza,  ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1  zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení ( ďalej len „stavebný úrad“),  

podľa § 66,  § 117, ods. 1  a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 10 vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto 

rozhodol: 

 

   Stavba 

 

Zmena účelu miestnosti na bytovú jednotku budovy služieb, Prievidza 

 (ďalej len „stavba“) 

pozostávajúca v rozdelení existujúceho priestoru systémom nenosných stien na bytovú 

jednotku, vybúraní parapetu na okne miestnosti 1.05, vytvorení prekrytej terasy na streche I.  
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NP, podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom, v kat.  

území  Prievidza,     na pozemku  parc. C KN č. 2565/4, 2563, sa 

 

p o v o ľ u j e. 

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú. 

 

   Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky : 

1. Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: pozemok 

sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, je rovinatý, nie je súčasťou 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

2. Súlad urbanistického riešenia a architektonického  riešenia stavby s okolitým  

životným prostredím: V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta 

Prievidza je zámer lokalizovaný v rámci urbanistického obvodu VO 1 Žabník - 

Výstrkov, územno - priestorového celku 1-4, s funkčným využitím pre obytné územie 

plochy určené pre obytné domy HBV a k nim prislúchajúce  

nevyhnutné zariadenia pre občianske vybavenie, garáže, verejné dopravné a technické 

vybavenie, zeleň a pod., so zachovaním izolačného pásu zelene pozdĺž cesty L triedy o 

minimálnej šírke 10m, formou parkovej mestskej zelene. Na základe posúdenia ÚPN-

M Prievidza je zámer podľa predloženej dokumentácie v súlade  

s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.  

3. Stavba objektu je umiestnená na pozemku kat.  území  Prievidza,     na pozemku  parc. 

č.  C KN č.  2565/4, 2563. Od susedných nehnuteľností je stavba osadená nasledovne: 

bez zmeny. Výškové umiestnenie stavby: bez zmeny, podľa overenej  projektovej 

dokumentácie. 

4. Napojenie na pozemné komunikácie: bez zmeny. 

Napojenie na siete technického vybavenia: bez zmeny, na existujúce rozvody budovy., 

odľa predloženej projektovej dokumentácie. 

5. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,   ktorá je 

prílohou tohto stavebného  povolenia pre stavebníka,  stavebný úrad, s uplatnením  

      nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez  predchádzajúceho    

      povolenia stavebného úradu. 

6. Stavebný úrad upúšťa od vytýčenia  priestorovej polohy stavebných úprav  

oprávnenou  osobou. 

7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a  dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  Rešpektovať 

vyhlášku SÚBP č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti  práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach. 

8. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. 

stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie 

stavieb  a príslušné technické normy. 

Stavbu bude uskutočňovať: zhotoviteľ určený výberovým konaním. Vedenie 

uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ.   Stavebník je povinný podľa § 

62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania na 

zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) stavebnému úradu. 

Stavebník  zabezpečí  stavenisko  pred  vstupom cudzích  osôb  na  miesta, kde   môže  

dôjsť k ohrozeniu života  alebo zdravia a  jeho  označenie  ako  staveniska s  uvedením 

potrebných  údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať podmienky určené 

ust. § 43i stavebného zákona.  Na  stavbe musí  byť  vedený  stavebný denník,   
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v súlade s ust. § 46d stavebného zákona. Stavenisko bude na pozemku  stavebníka. 

Dodržať  Nariadenie vlády SR č.  369/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných    

a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Na stavbe budú použité vhodné stavebné 

výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. 

9. Dodržať  Nariadenie vlády SR č.  510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako i ustanovenia zákona č. 95/2000 Z. z. 

o inšpekcii práce  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

10. Stavba bude dokončená najneskôr do troch  rokov odo dňa začatia v zákonnej lehote.  

O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad. 

11. Stavebník je podľa ustanovenia §  66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný   

oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.  

12. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe  a užívaní stavby, na    plnenie 

požiadaviek uplatnených  obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy,   prípadne   

     požiadaviek vlastníkov sietí a  zariadení verejného dopravného technického  vybavenia        

     na  napojenie na  tieto  siete, na dodržiavanie príslušných technických   predpisov,      

     prístup  a  užívanie  stavby osobami  s  obmedzenou  schopnosťou pohybu: 

a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 

01 Prievidza: 

 Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, 

v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených 

nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.. Doklad o zhodnotení resp. 

zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.  Ku kolaudácii 

stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm. b bod 5 zákona o 

odpadoch. 

 

b )Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina: 

V predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Necpaly, na ulici Lúčna 157/12, KN-C 2565/4, 

2563, sa v okolí objektu nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia  

a skrine, (červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou plnou čiarou NN 

podzemné vedenia). Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo 

v zmysle zákona  č. 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. 

So zmenou účelu miestnosti na bytovú jednotku súhlasíme. Zároveň si Vás dovoľujeme 

upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.  

 

c)Mesto Prievidza, referát územného plánovania: 

Projektová dokumentácia rieši zmenu účelu užívania miestnosti na bytovú jednotku. Princíp 

zmeny spočíva v rozdelení existujúceho priestoru systémom nenosných stien na miestnosti 

bytovej jednotky, pričom nedôjde k zásahu do nosného systému. Na jednom z okien 

miestnosti 1.05 dôjde k vybúraniu parapetu. Následne sa na streche 1.NP vyhotoví terasa s 

prekrytím. V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Prievidza je zámer 

lokalizovaný v rámci urbanistického obvodu VO 1 Žabník - Výstrkov, územno - 

priestorového celku 1-4, s funkčným využitím pre obytné územie - plochy určené pre obytné 

domy HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia pre občianske vybavenie, garáže, 

verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a pod., so zachovaním izolačného pásu zelene 

pozdĺž cesty I. triedy o minimálnej šírke 10 m, formou parkovej mestskej zelene. Na základe 

posúdenia ÚPN-M Prievidza je zámer podľa predloženej dokumentácie v súlade s platnou 

územnoplánovacou dokumentáciou.  

d) Mesto Prievidza, architekt mesta: 

Pred zhotovením omietok odsúhlasiť farebné riešenie architektom mesta. 
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e)Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma 

existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, stavebník je 

povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými  

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 

inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, pred realizáciou 

zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný 

zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 

existujúcich podzemných vedení, pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím 

vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať  SPP-D o presné vytýčenie 

existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné  

zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44tb, 825 11 

Bratislava, alebo elektronicky, v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, 

ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 

vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, stavebník je povinný pri 

realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,  

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 

technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 70202, stavebník 

je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom 

vyjadrení SPP-D k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 8001341118. Stavebník je 

povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu 

potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby 

a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 

plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, 

tel. č. +421 32 242 3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v 

ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať výkopové práce 

vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu  

existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 

vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 

nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené 

proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 

ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 

terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez 

súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),  

stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu ( RTP ) a 

meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli 

prístupné z verejného priestranstva.  

 

f) Mesto Prievidza, orgán ochrany ovzdušia: 

Prevýšenie komína nad strechou objektu a terénom riešiť v súlade s prílohou č.9  

Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok k vyhláške 410/2012 Z. z.,  

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších  

predpisov a STN EN 15287 - 1 Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1  

Komíny pre otvorené spotrebiče palív.  

Požiadať o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia a k žiadosti v  
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súlade s § 17 ods. 2 zákona Č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 

Z. z. priložiť preukázanie voľby naj lepšej dostupnej techniky - certifikáty inštalovaných 

zariadení a revíziu komínového telesa.  

 

14. Ostatné podmienky: 

Pred začatím stavebných prác požiadať správcov  inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich 

zariadení  a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek  a platných predpisov a 

noriem. 

   Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované      

   užívanie susedných nehnuteľností ako i priľahlých komunikácií. 

 

            Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov konania neboli            

uplatnené. 

        Dokončenú stavbu, prípadne jej časť,  spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 

76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia. Kolaudačné 

konanie sa začína na písomný návrh  stavebníka.  

        Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou  nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť. 

       Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho  platnosti sú záväzné aj pre právnych 

nástupcov konania. 

O d ô v o d n e n i e: 

 

Stavebník: Róbert  Dadík, Gazdovská 4/11, 971 01 Prievidza, podal 

dňa 30.11.2018   u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby: Zmena 

účelu miestnosti na bytovú jednotku budovy služieb, Prievidza, v kat.  území  Prievidza,     na 

pozemku  parc. C KN č. 2565/4, 2563. Zmena spočíva v rozdelení existujúceho priestoru 

systémom nenosných stien na bytovú jednotku, vybúraní parapetu na okne miestnosti 1.05, 

vytvorení prekrytej terasy na streche I. NP. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba 

„stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby  nevyžaduje. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad, 

príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 61 a § 68 

stavebného zákona  oznámil dňa 10.12.2018 začatie  stavebného konania dotknutým orgánom 

a známym  účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona  upustil  od 

miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania.  Do podkladov rozhodnutia bolo možné 

nahliadnuť na  Mestskom úrade v Prievidzi, námestie slobody č. 12, I. poschodie, č. dv. B120. 

Účastníci konania  mohli  svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne resp. ústne do 

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

v opačnom prípade sa na neskoršie podané námietky  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 mohli oznámiť  svoje stanoviská 

dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy  potrebuje na riadne posúdenie dlhší 

čas, predĺži stavebný úrad  na jeho žiadosť  lehotu pred jej  uplynutím. Ak dotknutý orgán 

štátnej správy   v určenej alebo predĺženej  lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 

stavbe, v súlade s ust. § 61, ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že so stavbou z 

hľadiska ním sledovaných  záujmov súhlasí.      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.Stavebný úrad v  
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uskutočnenom stavebnom konaní oznámenom preskúmal  predloženú žiadosť o stavebné 

povolenie z hľadísk  uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona,  prerokoval ju s 

účastníkmi konania a dotknutými orgánmi   a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený 

verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba a spĺňa podmienky 

územného plánu  ÚPN M   Prievidza. Posúdenie stavby vykonali tieto dotknuté orgány alebo  

nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy, organizácie spravujúce  

rozvodné siete a títo účastníci konania: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, SSE – D, a.s. Žilina,  Mesto Prievidza, orgán ochrany ovzdušia, referát územného 

plánovania a architekt mesta,  Prievidza, SPP, a.s. Bratislava. Ich stanoviská boli 

skoordinované a zahrnuté do podmienok  tohto rozhodnutia. Na základe vyššie uvedeného, 

predložených kladných  vyjadrení ako i uskutočneného ústneho konania, nenašiel stavebný 

úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Projektant stavby:  Ing. 

Edita Klátiková,  Clementisa 59/5, Prievidza, Ing. Jozef Kohút, Nedožerská cesta 28, 971 01 

Prievidza, Ing. Ján Ločei, Klačno 103, Kľačno.. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: 

30 000,- €.  Navrhovateľ zaplatil  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov  správny poplatok  100,-  € na účet mesta Prievidza. 

 

P o u č e n i e: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia účastníkom konania na Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej 

politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade t.z. 

meste Prievidza, so sídlom Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 
 

         JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                    primátorka mesta     

                                                                                             zastúpená zamestnancom   

                                                                                                 Ing. Štefanom Bačom 

                                                                             na základe poverenia č.1.2-2874-2015/88548 

 

Príloha pre stavebníka, vlastníka stavby ak nie je stavebníkom a stavebný úrad:   

overená  projektová dokumentácia stavby 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Róbert  Dadík, Gazdovská 4/11, 971 01 Prievidza, 

2. Mária Bernátová, 972 02 Opatovce nad Nitrou 582, 

3. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou, Mestský úrad Prievidza, 

4. Jana Madajová, Dúbravská 15/12, Prievidza, 

5. R.O.P. car, s.r.o., Bojnická cesta 39E, Prievidza, 

6. Ing. Edita Klátiková,  Clementisa 59/5, Prievidza, 

7. Ing. Jozef Kohút, Nedožerská cesta 28, 971 01 Prievidza, 

8. Ing. Ján Ločei, Klačno 103, Kľačno, 

9. Verejná vyhláška pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom 

účastníkov konania. Stavebné povolenie sa vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste 

obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

10. a/a 


