
M E S T O    P R I E V I D Z A  
Námestie   slobody  14,  Prievidza 

___________________________________________________________________________ 

Značka:2.4.2-06-8823-2019                                                            V Prievidzi, dňa 29.10.2019 

Vybavuje: Ing. Klopanová 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Vyvesené dňa:   

Zvesené dňa  :                                               

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

STAVEBNÉ    POVOLENIE 
 

Stavebník Eva Henteková  

Adresa Ulica M. Rázusa 864/9, Prievidza 

 ( ďalej aj ako „stavebník“) 

 

požiadal dňa 14.05.2019 tunajší stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia  na zmenu 

stavby  podľa projektovej dokumentácie s názvom „Záhradná chatka“, v katastrálnom 

území Prievidza  na pozemkoch parc.č. C-KN:  182/107, 182/124. 

Stavba spĺňa podmienky ust.§ 39a ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a  

stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný 

zákon“) pre spojené územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. 

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 (ďalej len „stavebný úrad“),  

preskúmal žiadosť stavebníka v súlade s ustanovením § 37, § 62 a § 63  stavebného zákona 

a podľa § 46 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov v  stavebnom konaní vo veci žiadosti o stavebné povolenie takto 

rozhodol: 

 

Zmena stavby Záhradná chatka 

(ďalej aj ako „stavba“) 

 

v katastrálnom území: Prievidza na pozemkoch parc.č. C-KN:  182/107 a 182/124 

sa podľa § 39, § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona v súlade s § 4 a § 10 vyhlášky                        

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e. 
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Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú. 

 

Pre umiestnenie a  uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky : 

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

sa nachádza v zastavanom území obce, v jestvujúcej záhradkárskej osade, mimo 

chránených území krajiny.  

2. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým 

životným prostredím: 

Urbanistické, architektonické a stavebné riešenie objektu nenaruší charakter danej 

oblasti.  

Súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou: „ Územný plán ÚPN-M Prievidza “ 

Stavba je lokalizovaná v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta 

Prievidza v znení zmien a doplnkov č.1 až 15, schválený uznesením č. 164/2017 zo dňa 

27.3.2017 v urbanistickom obvode UO 10 Ukrniská, s ponechaním pôvodného 

funkčného využitia- rekreačné územie intenzívne. 

3. Stavebno – technické riešenie stavby bude v zmysle projektovej dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní. 

Stručný opis: 

 demontáž drevenej nadzemnej časti pôvodnej podpivničenej chatky, 

 vybudovanie nových základových pásov z debniacich tvárnic, 

 osadenie blokovej drevostavby  pôdorysného tvaru L z najväčšími pôdorysnými 

rozmermi (3 800 x 2 900)mm prestrešenej sedlovou strechou na rozšírenú základovú 

dosku. Dispozične je priestor tvorený jednou miestnosťou.  

4. Polohové a výškové umiestnenie stavby:  
Stavba bude  umiestnená v zmysle výkresu C-1 „Situácia osadenia stavby“, ktorý je 

súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí prílohu tohto rozhodnutia: 

Polohové umiestnenie stavby: 

- severné nárožie blokovej drevostavby od spoločnej hranice s parc.č. 182/125 bude  

      osadené 1,550m 

- západné nárožie  blokovej drevostavby od spoločnej hranice s parc.č. 182/277 bude  

      osadené 0,450m 

- východné nárožie  blokovej drevostavby od spoločnej hranice s parc.č. 182/277 bude  

       osadené 2,900m 

Výškové umiestnenie stavby:  

± 0,000m bude vo výške nášľapnej vrstvy podlahy I.NP  ( ± 0,000m je 260m n.m).  

Výška objektu stavby (hrebeňa strechy) bude +2,400m od úrovne ±0,000m nášľapnej 

vrstvy podlahy I.NP.          

5. Napojenie na siete technického vybavenia: 

 prípojky na inžinierske siete: stavba nebude napojená prípojkami na inžinierske 

siete 

 odvádzanie odpadových vôd: 

- dažďové vody – zo strechy objektu  budú odvádzané na pozemku stavebníka do 

zbernej nádoby. 

6. Napojenie na pozemné komunikácie: 
a) Napojenie na pozemné komunikácie ( § 7 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) jestvujúce v rámci 

vnútroareálových komunikácii záhradkárskej osady s nadväznosťou na sieť miestnych 

komunikácii. 
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b) Požiarna ochrana: (§ 82 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť  pri výstavbe a pri užívaní stavieb  

v znení neskorších predpisov), prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do 

vzdialenosti 30m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah. 

7. Stavba bude realizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia  pre stavebníka, 

vlastníka stavby (ak nie je stavebníkom) a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných 

podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

8. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby osobou  oprávnenou 

vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. 

Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri  

kolaudácii stavby. 

9. 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 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností.  

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

stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb 

a príslušné technické normy. 

11. Stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou. Odborné vedenie uskutočňovania 

stavby bude vykonávať kvalifikovaná osoba, autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom 

oprávnenia stavebné konštrukcie- projektovanie pozemných stavieb, e.č. 1579: Ing. Ján 

Smatana, Horská 1312/20, Partizánske. 

12. 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 ustanovením    

§ 43i stavebného zákona. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s            

ust. § 46d stavebného zákona. Stavenisko bude na pozemku stavebníka.  

13. Dodržať Nariadenie vlády SR č. 396/2006 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. Na stavbe budú použité 

vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z.  o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

14. Stavba bude dokončená najneskôr do 9 mesiacov od začatia stavby v zákonnej lehote. 

O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad. 

15. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť 

stavebnému úradu začatie stavby.   

16. 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 orientácie, na  

komplexnosť  stavby a zariadenie staveniska: 

a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný 

orgán štátnej správy na úseku ochrany a prírody, č. OU-PD OSZP-2019/018347, 

zo dňa 02.07.2019: 
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Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní 

žiadosti a priloženej dokumentácie konštatuje, že stavba je umiestnená v okrese 

Prievidza v katastrálnom území Prievidza na pozemkoch KN-C s parcelnými číslami 

182/107 a 182/124, v intraviláne mesta Prievidza- mimo európskej sústavy 

chránených území Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území  

medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona tu platí prvý stupeň 

ochrany. 

Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo 

k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín                 

( § 47 ods. 1 zákona). V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa je 

nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub vydáva mesto 

Prievidza. 

Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý 

pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo 

živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 

zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu. 

b) Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, č. OU-PD-PLO-2019/10880-

23290 zo dňa 16.04.2019 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom 

stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok: 

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané 

toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä chrániť pred zaburiním. 

2. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na 

poľnohospodárskej pôde a susedných poľnohospodárskych pozemkoch. 

3. Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu 

poľnohospodárskej pôdy zo zastavanej a spevnenej plochy do hĺbky 20cm podľa 

spracovanej bilancie skrývky a rozprestrieť na nehnuteľnosť- nezastavanú časť 

pozemku parc. CKN č. 182/124 záhrada, čím dôjde k prehĺbeniu pôdneho profilu 

a obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými v humusovej 

zemine. 

4. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 

nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať Okresný úrad Prievidza, katastrálny 

odbor o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z kultúry záhrada na zastavanú 

plochu s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.   

c) Mesto Prievidza ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, číslo 2.4.1-8363-

2019/88439, zo dňa 30.07.2019: 
Plánovaná stavba „Záhradná chatka“ a jednoduché vodné zariadenie na odber 

povrchových vôd sú z hľadiska ochrany vodných pomerov možné a stavbu možno 

realizovať za nasledovných podmienok: 

- Pri všeobecnom užívaní vôd, nesmie sa ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo 

zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné 

prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, nesmú byť porušované  

práva a záujmy vlastníkov okolitých nehnuteľností chránené osobitnými predpismi              

( § 17 a § 18 vodného zákona). 

- Rešpektovať zmluvy, stanoviská a podmienky Stredoslovenskej vodárenskej 

prevádzkovej spoločnosti, a.s. 

d) Ostatné podmienky: 

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

obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i priľahlých komunikácií.  
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- 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. 

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

stavby v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Doklady o zhodnotení resp. 

zneškodnení odpadov predložiť ku kolaudácii stavby. 

 

Rozhodnutie o námietkach 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 nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť. 

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

nástupcov  účastníkov konania.  

 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

Stavebník, Eva Henteková, Ulica M. Rázusa 864/9, Prievidza podal dňa 14.05.2019 na 

tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu podľa projektovej 

dokumentácie s názvom „Záhradná chatka“ v katastrálnom úrade Prievidza na pozemkoch 

parc.č. C-KN:  182/107, 182/124. Stavba nie je prípojkami napojená na technické siete.  

Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené  územné konanie o umiestnení stavby so 

stavebným konaním. 

Podľa ust. § 39a ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení 

stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú 

podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách 

tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu 

zóny.  

Stavebný úrad listom značky 2.4.2-06-8823-2019 zo dňa 19.06.2019 oznámil v súlade 

s ustanovením §36 ods. 1 a § 61 ods.1 stavebného zákona začatie spojeného územného 

konania o umiestnení stavby so stavebným konaním dotknutým orgánom a známym 

účastníkom konania a súčasne nariadil  ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 22.07.2019.   Účastníkom konania bolo oznámenie doručené prostredníctvom verejnej 

vyhlášky v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na ústnom 

pojednávaní bolo zistené, že v predloženej žiadosti o stavebné povolenie sú nedostatky, bolo 

potrebné zosúladiť projektovú dokumentáciu v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (v projektovej 

dokumentácii predmetnej zmeny stavby doplniť celkovú situáciu stavby s vyznačením hraníc 

pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov 

a jestvujúcich stavieb na nich; zosúladiť stavebné výkresy stavby, z ktorých  je zrejmý 

doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým  pôdorysy rezy a pohľady, polohové a výškové 

usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia),  
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doplniť stanoviská- Mesta Prievidza ako orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu 

Prievidza- odbor starostlivosti o životné prostredie- ochrany prírody a krajiny.  

Stavebník v stanovenej lehote doplnil stavebnému úradu vyššie uvedené náležitosti. 

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným 

osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu 

i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie. 

Po doplnení žiadosti stavebný úrad listom č. 2.4.2-06-8823-2019 zo dňa 16.09.2019 oznámil 

dotknutým orgánom a známym účastníkom konania v súlade s ustanovením §36 ods. 1, § 61 

ods.1 a § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie doplňujúceho spojeného územného konania 

o umiestnení stavby so stavebným konaním. Súčasne stavebný úrad v súlade s ust. § 61 ods. 2 

stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníkom 

konania bolo oznámenie doručené prostredníctvom verejnej vyhlášky v súlade s ust. § 61   

ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Do podkladov rozhodnutia bolo možné 

nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, oddelení stavebného poriadku, kancelária č.      

dv. B102, I. poschodie, Námestie slobody č. 12, Prievidza.  Účastníci konania mohli svoje 

námietky k žiadosti uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia. Stavebný úrad v oznámení upozornil, že na neskoršie podané námietky sa 

neprihliadne. 

V súlade s § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov,  že 

v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad 

v súlade s ustanovením § 37 ods. 3 stavebného zákona upozornil, že  stavebný úrad 

neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 

územnoplánovacou dokumentáciou. 

Podľa § 61 ods.6 stavebného zákona, stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy 

jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej 

môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 

potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 

ulynutím. Ak dotknutý orgán v určenej  alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 

Stavebný úrad v uskutočnenom  spojenom územnom konaní so stavebným konaním 

preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanovení § 37,  

§ 62 a § 63 stavebného zákona,   prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi 

štátnej správy a zistil, že žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 

stavby, uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené                    

alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavbu bude uskutočňovať  

stavebník  svojpomocne. Odborné vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať 

kvalifikovaná osoba autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia stavebné 

konštrukcie- projektovanie pozemných stavieb, e.č. 1579: Ing. Ján Smatana, Horská 1312/20, 

Partizánske. 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba. 

Návrh je v súlade s ÚPN- M Prievidza, čo preveril stavebný úrad v platnej územnoplánovacej 

dokumentácii mesta Prievidza. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad 

dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Posúdenie stavby vykonali: 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie- ako  orgán štátnej správy 

na úseku ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; 

Mesto Prievidza ako príslušný orgán štátnej vodnej správy. 
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Na základe vyššie uvedeného,  predložených kladných vyjadrení,  nenašiel stavebný úrad  v 

priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Projektant stavby:  

- Ing. Monika Školnová, Prievidzská 130/87, Čereňany 

Stavebné náklady stavby:  3 000,- €. 

Správny poplatok bol zaplatený v čiastke 25,-€  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. 

o správnych  poplatkoch v znení neskorších predpisov do pokladne  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 

doručenia  na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 

911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský 

úrad v Prievidzi, Námestie slobody 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 

 

 

 

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad: 

   –   projektová dokumentácia  stavby  overená  stavebným  úradom  v stavebnom konaní 

 

 

Stavebné povolenie  sa doručí: 

1. Účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky v súlade s §61 ods.4 stavebného 

zákona v spojení s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov: 

- stavebník: Eva Henteková, Ulica M. Rázusa 864/9, Prievidza 

- projektant: Ing. Monika Školnová, Prievidzská 130/87, Čereňany 

- kvalifikovaná osoba pre vedenie uskutočňovania stavby:                                                      

Ing. Ján Smatana, Horská 1312/20, Partizánske 

- ostatní účastníci konania- osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom 

a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné 

práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

2. na vedomie (nemá účinok doručenia):  

- Eva Henteková, Ulica M. Rázusa 864/9, Prievidza 

- Ing. Monika Školnová, Prievidzská 130/87, Čereňany 

- Ing. Ján Smatana, Horská 1312/20, Partizánske 

- Jozef Chlupik, Ulica M. Rázusa 864/5, Prievidza 

- Spolok záhradkárov sad SNP Prievidza, Sadová 1,  Prievidza 

3. a/a 


