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OZNÁMENIE
o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym

zisťovaním

Navrhovateľ Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Prievidza zast. primátorkou mesta
JUDr. Katarínou Macháčkovou, podal dňa 14.05.2019 na určenom stavebnom úrade, meste
Bojnice, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia
v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej názvom "ČEREŠŇOVÝ SAD -
CVIČISKO PRE PSOV", parcelné číslo 7079/2 v katastrálnom území Prievidza.
Navrhovaná stavba:
Rieši sa oplotenie časti pozemkov (3 ks dvojkrídlové brány, nosné stlpy, pletivo), prvky na
cvičenie.
Stavba je navrhnutá bez napojenia na inžinierske siete.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.
Mesto Bojnice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 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, podľa ustanovenia § 36 ods. 1 a 4
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 30.08.2019 o 13,00 hod.
so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisko v Prievidzi, Dlhá ulica

č. 3, Č. dv. 206. Navrhovateľ zabezpečí miestnu obhliadku.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom
obecnom úrade Bojnice, Pracovisko Prievidza, Dlhá ulica č. 3, Il.poschodie, č. dverí 206, .y
stránkové dni - v pondelok v čase od 7,00 h do 12,00 h a od 12,30 h do 15,00 h a v stredu
v čase od 7,00 h do 12.00 h a od 12,30 h do 16,00 h a pri ústnom pojednávaní. Účastníci
konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom
prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3
stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 4 stavebného zákona sa
v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupií.ovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý
z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o
predlženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.

Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo
predÍženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona
k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou 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.
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Ing. Vlasta Hurtová
poverená od 01.10.2010

rozhodovaním na úseku stavebného poriadku

Oznámenie sa doručí:
1. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Prievidza v zast. primátorokou mesta JUDr.

Katarínou Macháčkovou, prostredníctvom Mestského úradu v Prievidzi, Námestie slobody
Č. 14, Prievidza

2. Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, Moyzesova Č. 1054/1,972 Ol Bojnice
3. Mesto Bojnice zast. primátorom
4. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza, Mariánska ulica Č. 4, Prievidza
5. Dr. Med. Univ. Adriana Kiss, Komenského č. 1353/37, Bojnice
6. Mgr. Tibor Kiss, Piešťanská č. 215/35, 949 Ol Nitra
7. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor

~;-; Mesto Prievidza, Mestský úrad, odbor stavebného poriadku, výstavby a ŽP
9. Začatie územného konania o umiestnení stavby a využití územia pre známe ineznáme

fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom
v k. ú. Bojnice oznámi stavebný úrad v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona -
verejnou vyhláškou

10. a/a


