
MESTO  PRIEVIDZA 
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

_________________________________________________________________ 
Značka: 2.4.2-01-9537-2019                                                                        V Prievidzi dňa  09. 09. 2019 

Vybavuje: Ing. Mária Kittelová/606 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
Vyvesené dňa:   

Zvesené dňa  :                                               

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

O Z N Á M E N I E 

o  začatí  stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním 

          

      Stavebníci vlastníci bytov bytového domu na Ulici M. Mišíka 399/19 v Prievidzi, 

v zastúpení Okresné správcovské bytové družstvo, Stavbárov č. 6, 971 01 Prievidza, 

podali dňa 17.06.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu 

stavby, podľa projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy bytového domu, ul. Mišíka 

399/19, Prievidza“, v katastrálnom území Prievidza, súpisné číslo 10399, na pozemku C- 

KN parc. č. 2073. 

Stavebné práce predmetného bytového domu predstavujú: 

-  zateplenie: obvodových stien z polystyrénových - extrudovaných dosiek, 

obvodových stien minerálnou vlnou, časti stropu na poslednom podlaží (pod 

výťahovou šachtou), stropu vstupných a pivničných priestorov, existujúceho 

potrubia ÚK v pivničných priestoroch, stien medzi pivnicou a bytom, strechy. 

- Klampiarske konštrukcie na streche, náter podlahy v pivničných priestoroch, 

vymaľovanie všetkých spoločných priestorov vrátane pivničných priestorov, na 

schodisku a v priestoroch vstupu sa steny ochránia olejovým náterom, nalepenie 

PVC vo vnútorných priestoroch, na schodisku, medzipodestách a podestách, 

betónová plocha pred vstupom sa upraví kamienkovým kobercom, oprava 

systémovej poruchy na balkónoch – exist. vrstvy sa vybúrajú po ŽB dosku, 

prestrešenie balkónov + bočné stienky a zábradlie so sušičom na bielizeň, montáž 

vetracích mriežok, montáž navrhovaných poštových schránok, odkvapový chodník 

z okrúhliakov, osadenie navrhovaných okien v schodiskovom a pivničnom 

priestore, osadenie navrhovanej vstupnej hliníkovej steny s dvojkrídlovými 

dverami a pevnou bočnou stenou, elektroinštalácia, bleskozvod, slaboprúdové 

rozvody. Menované stavebné práce sú uvedené na základe predloženej projektovej 

dokumentácie. 
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Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Na uvedenú zmenu stavby sa podľa § 39a ods. 3 písm. c) zák.č.50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov rozhodnutie 

o umiestnení  stavby nevyžaduje.  

 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, v súlade s ustanovením  

§ 61 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného  konania dotknutým orgánom 

a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na  

 

deň  02.10.2019  o 10.00  h  

so stretnutím na pozemku C- KN parc. č. 2073 v k. ú. Prievidza, bytový dom súp. č. 

10399, na Ulici M. Mišíka 399/19, Prievidza. 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Meste Prievidza, oddelení 

stavebného poriadku, Námestie slobody 12, I. poschodie, č. dverí B120.   

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr na ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorí z účastníkov konania 

nezúčastnia ústneho pojednávania, má sa za to, že so stavbou súhlasia bez pripomienok. 

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokúvaní územného 

plánu zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány 

a obec v mieste stavby. Ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej 

lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že s navrhovanou 

zmenou stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.   

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

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

Pred vydaním stavebného povolenia stavebník doplní žiadosť o chýbajúce 

náležitosti: prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a NP z dňa 28.05.2019. 

 

                      JUDr. Katarína Macháčková 

                    primátorka mesta 

                       zastúpená zamestnancom 

                       Ing. Gizelou Búryovou 

                          na základe poverenia č. 1.2-412-2018/13872 
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Oznámenie sa doručí: 

 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 10399 na Ulici M. 

Mišíka 399/19, na pozemku parc. č. 2073 v k. ú. Prievidza v zastúpení Okresné 

správcovské bytové družstvo, Stavbárov č. 6, 971 01 Prievidza 

2. Ing. Dušan Homola, Chrenovec-Brusno č. 551, 972 32 Chrenovec-Brusno 

3. Soňa Chorvátová, Kľačno č. 17, 972 15 Kľačno 

4. Ing. Ján Löčei, Kľačno č. 103, 972 15 Kľačno 

5. Ing. Ingrid Blahová, SNP č. 15/9, 972 31 Jalovec 

6. Mesto Prievidza, Útvar architekta mesta  

7. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany 

prírody a krajiny, G. Švéniho 3, 971 01 Prievidza,  

8. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového 

hospodárstva, G. Švéniho 3, 971 01 Prievidza,  

9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 

Prievidza 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice 

11. SSE – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

12. Verejná vyhláška – pre ostatných účastníkov, vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu súp. č. 10399 na Ulici M. Mišíka 399/19, na pozemku parc. 

č. 2073 v k. ú. Prievidza. 

13. a/a 

 
 


