Obec Nitrianske Pravno,
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18
Podacie číslo obce: 271312019
Podacie číslo SOcÚ: 4912019/SP
Vybavuje: Ing. Richterová

Nitrianske Pravno 11.4.2019

Verejná vyhláška
Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
zisťovania

a miestneho

Stavebník, mesto Prievidza
zastúpené primátorkou
mesta JUDr. Katarínou
Macháčkovou, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, podal dňa 2.4.2019, na stavebný
úrad obec Nitrianske Pravno žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej
dokumentácii označenú pod názvom "Prístavba vonkajšieho výt'ahu k objektu MsÚ Preložka NN", ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN registra "C" parc. č.
2100/1,2198,2121, v k. Ú. Prievidza a v zmysle výkresu "celková situácia a koordinačný
výkres stavby".
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb.'
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len "stavebný zákon").
Obec Nitrianske

Pravno ako stavebný úrad určený stavebný úrad príslušný podľa § 119

ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona

Č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon")
v spojení s čl. L § 5 písm. a) bod l 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 znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "stavebný úrad"), podľa
ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
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dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu
predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň 16.5.2019 o 10,30 hod.
so stretnutím na Mestskom úrade Prievidza, odbore výstavby a životného prostredia
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom
obecnom úrade Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18,
v stránkové dni (pondelok, streda a v piatok) 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. 5
stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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 predlženej 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 splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.
Navrhovatel' najneskôr v lehote oznámeného konania doplní návrh o chýbaJúce
doklady:
aj
doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby, alebo že má
k stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie
práce na nej (v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 139
ods. 1 stavebného zákona),
b)
k žiadosti na vydanie stavebného povolenia doplniť dokumentáciu pre stavebné
povolenie o sprievodnú správu v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej
časti musia byť dostatočne zrejmé údaje o súlade umiestnenia stavbl s ÚPN CMZ
Prievidza.
SPOLOČNÝ OBeCNÝ ÚRAD

NITRIANSKE PRAVNO

Nám. SNP ~a0/1a, Q1213 NIIl',Pravno

~gr.~er
starosta obce Nitrianske Pravno
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Konanie sa oznamuje účastníkom konania:
1.

Verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona sa pri
líniových stavbách upovedomujú účastníci konania o začatí stavebného konania
verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční zverejnením oznámenia na 15 dní na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia oznámenia účastníkom konania.

Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom a na vedomie:
1.

2.
3.
4.

Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta Prievidza
Ing. Vladimír Plintovič, Námestie Ľ. Štúra 18, 974 05 Banská Bystrica
Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
SSD, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
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ZHOTOVITEL:

ING. VLADIMíR PLINTOViČ

NÁM. L. ŠTÚRA 18
97405 BANSKÁ BYSTRICA

··V··PROJEKT

MOBIL: 0907 839589
E-MAIL: vprojekt@in.slovanel.sk
OBJEKT:
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CELKOVÁ SITUAclA A KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY
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