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O Z N Á M E N I E 

začatí  doplňujúceho konania o zmene doby trvania reklamnej stavby 

a upustenie od ústneho prerokovania a miestneho zisťovania 

 

 

Žiadateľ ARTON s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina podal dňa 08. 12. 2018 

u tunajšieho úradu žiadosť o zmenu trvania doby jednostrannej reklamnej stavby umiestnenej 

na fasáde bytového domu súp. č. 10539 nachádzajúceho sa na pozemku C KN parc. č. 2746/5 

v k. ú. Prievidza, Necpalská cesta.  

Predmetná reklamná stavba (predtým reklamné zariadenie) bola povolená mestom 

Prievidza, rozhodnutím č. k.: 2.4.3-07-4858-2013,  na dobu do 01. 01. 2019. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci zmeny doby trvania reklamnej stavby.  

Nakoľko podaná žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre riadne posúdenie 

predmetnej stavby a v žiadosti chýbali niektoré potrebné doklady, stavebný úrad vyzval žiadateľa 

k doplneniu žiadosti o konanie prerušil. Žiadateľ doplnil požadované doklady. 

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 18  č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

oznamuje 

 

začatie doplňujúceho konania o zmene doby trvania reklamnej stavby a súčasne v súlade 

s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania.  

 

 Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade,  Námestie 

slobody 12, I. poschodie, číslo dverí B118. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť 

najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané 

námietky sa neprihliadne. Ak účastníci konania v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko 

k povoľovanej stavbe, má sa za to, že s predloženým návrhom súhlasia. 



-2- 

 

 

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. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote 

neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa ust. § 61 ods. 5 stavebného zákona 

má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  Na pripomienky 

a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní 

územného plánu zóny sa neprihliada.   

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

písomné splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

zastúpená povereným zamestnancom 

Ing. Gizelou Búryovou 

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

 

        

        

 

 

Doručí sa: 

1. ARTON s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina 

2. SVB a NP „Čierne Mesto 539“ v zastúpení JUDr. Marta Ottová, predseda, 

Jesenského 23, 971 01 Prievidza 

3. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou 

4. Verejná vyhláška – pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového  

domu súp. č. 539 a vlastníkov susedných nehnuteľností 

5. a/a 


