
M E S T O    P R I E V I D Z A 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

____________________________________________________________________________ 

Značka: 2.4.2-02-9474-2019                                                                     V Prievidzi 09.07.2019  

Vybavuje: Ing. Hrabovský 

 

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: 

 

 

O z n á m e n i e 

o začatí  stavebného  konania  a  upustenie od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania 
 
 

Navrhovateľ Brose Prievidza, spol. s r.o, Max Brose 7,  971 01 Prievidza, IČO: 48046434  

zast. BF Partners s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02  Bratislava, IČO: 35975504, zamestnancom: 

Ing. Miroslav Guľa, Slávičie údolie 106, 811 02  Bratislava, podal dňa 17.05.2019 (čiastoč. 

dopl. 17.06.2019) žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

„Administratívna a výrobná hala – Fáza III, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I“ v kat. 

území  Prievidza, parc. č. KN – C 8114/1, 8114/101, 8114/180,  8114/273, vo vlastníctve Brose 

Prievidza, spol. s r.o, Max Brose 7,  971 01 Prievidza, IČO: 48046434.  

Stavebné objekty:  
SO 01 – Administratívna a výrobná hala - fáza III.  
SO   05  - Otvorený sklad - fáza III.  

Inžinierske objekty:  
I0   -   304   Prípojka plynu + areálový rozvod - fáza III.  
I0   -   305   Areálový rozvod NN, VO - fáza III.  
I0   -   306   Optický kábel + areálový rozvod - fáza III.  
I0  -    308   Prípojka sprinklerov - fáza III.  
IO -    309   Rekonštrukcia plynomerne (z fázy I.) 
I0  -    901  Sadové úpravy - fáza III.  
 
Na uvedenú stavbu bolo dňa 24.06.2019 vydané Mestom Prievidza rozhodnutie o umiestnení 
stavby pod číslom 2.4.2-02-7243-2019. 
 

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

podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ust. § 61 stavebného zákona 

oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a 

súčasne upúšťa od miestneho zisťovania,  aj od ústneho pojednávania, vzhľadom k tomu, že  sú 

mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej  stavby, v súlade s ust. § 61, ods. 2 stavebného zákona. 
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odbore 

územného plánovania, stavebného poriadku výstavby a životného prostredia, oddelení 

stavebného poriadku, kancelária č. B119, I. posch., Nám. Slobody 12, Prievidza  (bývalá 

budova SLSP). 

      Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice 

na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

Na  neskoršie podané námietky stavebný úrad  neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia 

svoje stanoviská  dotknuté orgány.  Ak niektorý z orgánov štátnej správy  potrebuje na riadne 

posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu  pred jej uplynutím, 

primerane predĺži. Ak  v určenej lehote dotknutý orgán štátnej správy svoje stanovisko  k 

navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to, že so stavbou  z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 

schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.       V prípade, že sa niektorý z účastníkov 

nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                              JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                         primátorka mesta     

                                                                                   zastúpená zamestnancom   

                                                                                     Ing. Gizelou Búryovou   

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


