
M E S T O    P R I E V I D Z A 
Námestie slobody  14,      971 01  P r i e v i d z a 

___________________________________________________________________________ 

Číslo :  2.4.2-09-171-2019                                                                   V Prievidzi 18. 03. 2019 

Vybavuje: Ing. Líšková 

 

 

 

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 

doplňujúceho  konania podľa ust. §-u 88 a stavebného zákona o dodatočnom povolení 

stavby  ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

            

       

Stavebník Technopalt Páleš, s.r.o, Cesta Vl. Clementisa 65B, Prievidza,  v zastúpení 

Ing. Annou Žiakovou, spoločnosť AZ REAL PD, s.r.o., Nová ulica 470/4, Prievidza podali 

dňa 21. 11. 2016, po doplnení 05.03.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné 

stavebné povolenie na stavbu podľa  dokumentácie „Pracovisko montáže plynových 

zariadení LPG, CNG a diagnostické centrum“. Stavba sa nachádza v  kat. území Prievidza 

na pozemkoch parc. č. 5405/1, Cesta Vl. Clementisa.  

Na základe predložených podkladov od stavebníka zo dňa 05.03.2019, bol zmenený 

rozsah povoľovaných objektov danej stavby a to na : oporný múrik, oplotenie pozemku 

a  prípojka NN. 

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 

§88 ods. 1 písm. b) a § 88a, § 61 ods.1 stavebného zákona 

o z n a m u j e 
dotknutým orgánom a známym účastníkom doplňujúce  konanie a súčasne nariaďuje ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

 

deň  16. 04. 2019 o 13.00 hod. 
so stretnutím na stavebnom úrade v Prievidzi, Námestie slobody 12, I. poschodie č. d. B118 

(budova Slovenskej Sporiteľne.) 
 

 



Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo najneskôr na ústnom 

prejednaní veci, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo 

mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa 

neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy  

v mieste stavby. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie  dlhší 

čas, musí požiadať tunajší úrad o predĺženie lehoty  pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa 

ustanovenia § 61 ods.5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy  v určenej alebo 

predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so 

stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 

v Prievidzi, Námestie slobody 12, I. poschodie, č. d. B118  (budova SLSP)  a pri ústnom 

pojednávaní. 

V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

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

  

             

     

 

JUDr. Katarína Macháčková 

                    primátorka mesta 

                       zastúpená zamestnancom 

         Ing. Gizelou Búryovou 

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

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Technopalt Páleš, s.r.o. v zastúpení Ing. Anna Žiaková, AZ REAL PD, s.r.o., Nová ulica 

470/4, Prievidza 

2. Miloš Páleš, Malá Čausa 296 

3. Antón Páleš, Borová 32, Prievidza 

4. Ing. Milan Škitka, F. Madvu 331/12, Prievidza 

5. Mgr. Katarína Škitková, Dlhá ulica 366/12, Prievidza 

6. Emil Chudý, Majerská 923/6, Prievidza 

7. Ivan Kanianský, Na Karasiny 246/9, Prievidza 

8. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta 

9. SSD, a. s Žilina 

10. StVPS, a.s. Banská Bystrica 

11. SPP- D, a.s. Bratislava 

12. Orange Slovensko, a.s. 

13. Slovak Telekom, a.s. 

14. DsiDATA, Námestovo 

15. Technické služby mesta Prievidza 

16. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 

17. Ostatní vlastníci susedných nehnuteľností  verejnou vyhláškou:  Verejná vyhláška bude 

vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

18. a/a 

 


