
MESTO NOVÁKY
v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch, Nám. SNP 174/23, Nováky

Nováky, dňa: 21.10.2019
číslo spisu: 92/2019/ 436/S0Ú
Vybavuje: Ing. Sigotská

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesená dňa:
Zvesená dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

OZN ÁMENIE

o začatí konania o začatí konania o zmene stavby pred jej ukončením
a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

Žiadatelia Mesto Prievidza v zastúpení Mestským úradom, Nám. Slobody 14, Prievidza
podali dňa 17.10.2019 na Mesto Nováky ako určený stavebný úrad Okresným odborom výstavby a bytovej
politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín podľa § 119 odst.3 v spojení s § 117 odst.l stavebného zákona (na
Spoločný obecný úrad v Novákoch doručené dňa 21.6.2019 ) žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej
dokončením na stavbu: " Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne, a.s. pre potreby mestského
úradu v Prievidzi - prístavba výťahu ", umiestneného v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch
parc. č. podľa C KN 2121, 2096/1.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané stavebným úradom Mestom Nováky pod číslom
68/20 17/330/S0Ú dňa 31.10.2017 (právoplatné 12.12.2017) .

Stavebník: Mesto Prievidza v zastúpení Mestským úradom, Nám. Slobody 14, Prievidza podal
dňa 17.10.2019 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade v zmysle § 119 odst.3 v spojení s § 117
odst.! zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len stavebný zákon), určenom Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky ,
Hviezdoslavova 3, Trenčín ,na vykonanie konania a vydanie rozhodnutia, žiadosť o vydanie rozhodnutia na
zmenu stavby pred jej ukončením pre stavbu - predÍženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:
"Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporitel'ne, a.s. pre potreby mestského úradu v Prievidzi -
prístavba výťahu ", umiestneného v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. č. podľa C KN
2121,2096/1.

Zmena stavby pred jej dokončením obsahuje: predÍženie platnosti stavebného povolenia do 2 rokov
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením - predlžení platnosti
stavebného povolenia.

Mesto Nováky, v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch, oznamuje začatie konania o zmene
stavby pred jej dokončením - predlžení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom štátnej správy a obci
a známym účastníkom konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle ustanovenia § 61 ods.2
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia na Spoločnom obecnom úrade v Novákoch, Nám. SNP č. 174/23, l. poschodie, Č. dv. 25 , Č. tel.
0940 636 405, predovšetkým v stránkové dni (v pondelok do 15,30 hod., stredu do 16,00 hod. a piatok do 12,00
hod.).

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne, alebo ústne najneskôr do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia na tunajšom úrade, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať o predlženie lehoty pre vyjadrenie tunajší
stavebný úrad pred jej uplynutím. Na pripomienky uplatnené po určenom termíne, nebude prihliadnuté.

Podl'a ustanovenia § 61 ods.5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predÍženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hl'adiska ním
sledovaných záujmov súhlasí,

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

SPOLOČM' OBECNÝ ÚRAD
972 71 NOVÁKY Ing. Erika Sigotská

referentka SOÚ pre stavebné konanie

Oznámenie sa doručí :
- účastníkom konania:
l. Mesto Prievidza v zastúpení Mestským úradom, Nám. Slobody 14, Prievidza
2. Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské Nivy l, Bratislava
3. Ing. Arch. Zuzana Bod'ová, 93041 Hviezdoslavov č.1521
4. Jozef Šimora - P-CH-E, Moštenice 4, Prievidza
5. Ing. Michal Mikula, Pámica 424
6. Ing. Martin Dzurko, Špecialista PO, Školská 668/68A, Lazany
7. Ing. Peter Čičmanec, Pavlovská l, Prievidza
8. Mesto Nováky - do spisu
9. Ostatní účastníci konania o zmene stavby pred jej dokončením (vlastníci susedných nehnutel'ností) verejnou
vyhláškou cestou Mesta Prievidza v zastúpení Mestským úradom Prievidza a Mesta Nováky v zastúpení
Mestským úradom Nováky vyvesenou na viditel'nom mieste po dobu 15 dní. Posledný deň zvesenia je dňom
doručenia.
- dotknutým orgánom štátnej správy:
10. Stredo slovenská distribučná, a. s. ,Pri Rajčanke 2927/8, Žilina
ll. StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
12. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
13. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, ul. G. Švéniho 3H, Prievidza


