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Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

OZNÁMENIE
o zahájení konania vo veci povolenia odstránenia stavby
a nariadenie ústneho pojednávania
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
( ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti podanej na tunajšom úrade dňa 26.03.2019
žiadateľa- vlastníka stavby Stredoslovenská distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
v zastúpení BINÓ s.r.o., Jaseňová 34, Žilina zahajuje správne konanie o odstránení
stavby – prevádzkový objekt elektr. so súp.č. 20077 postavený na parc.č. KN-C 986/3
v katastrálnom území Prievidza (využívaný ako garáže a dielňa) podľa §-u 88 ods.3
stavebného zákona z dôvodu prípravy plánovanej realizácie novej stavby pod názvom
„7815-Prievidza, DOTS PRIEVIDZA MESTO 1334/ts/600“.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o odstránení stavby.
V konaní o odstránení stavby, na základe vyjadrení účastníkov konania a stanovísk
dotknutých orgánov štátnej správy, bude stavebný úrad skúmať otázku povolenia odstránenia
stavby.
Na základe vyššie uvedených skutočností Vás stavebný úrad o začatí konania podľa
§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších
predpisov upovedomuje a za účelom prerokovania tejto veci nariaďuje ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na

deň 15.07.2019 o 13.00 hod.
so stretnutím na Mestskom úrade v Prievidzi, odd. stavebného poriadku,
Námestie slobody č.12, 971 01 Prievidza, I. poschodie ( zasadacia miestnosť),
s nasledovným pokračovaním na mieste stavby.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, Námestie
slobody č.12, I. poschodie č. dv. B 102, 971 01 Prievidza (budova Slovenskej sporiteľne),
predovšetkým v stránkové dni (pondelok, utorok, streda a piatok) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní,
v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia
ústneho pojednávania veci, má sa za to, že s odstránením stavby súhlasia bez pripomienok.

-2V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. 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,
predpokladá sa, že s odstránením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa
nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Ingrid Líškovou
na základe poverenia č.1.2-412-2018/86980

Oznámenie sa doručí:
1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení BINÓ s.r.o.,
Jaseňová 34, Žilina
2. Verejná vyhláška v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny
poriadok) v znení neskorších predpisov:
- pre vlastníkov bytového domu súp.č. 20103 na parc.č. KN-C 31 v kat.úz. Prievidza
- pre vlastníkov pozemku parc.č. KN-C 985 v kat.úz. Prievidza
3. Eva Dierová, Školská 366/11, Nitrianske Pravno
4. Mesto Prievidza – zastúpené primátorkou mesta
5. Mesto Prievidza – cestný správny orgán
6. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie- odpadové hospodárstvo
7. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
8. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s,Partizánska cesta 5, Banská
Bystrica
9. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
12. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., G. Švéniho 3H, Prievidza
13. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, Prievidza
14. a/a

