
  

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

_______________________________________________________________ 
Značka: 2.4.2-09-164-2019                                                    V Prievidzi  dňa  08. 01. 2019 

Vybavuje: Ing. Líšková 

 
 

 
                   
 

 

 

                              R o zh od n u t i e  

 
 

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“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 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“), administratívnoprávne zastúpená podľa § 13 ods. 5 v spojení s § 27 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,   podľa 

ustanovenia § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona   

 

zastavuje 
 

stavebné konanie na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ v bytovom dome súp. číslo  

10400,  v  kat. území Prievidza na pozemku   parc. č. 2060,  na Ulici M. Mišíka,  byt  č. 11  vo  

vchode č. 21. 

 

O d ô v o d n e n i e :  
 

Stavebník Filip Znamenák, bytom Diviaky nad Nitricou 211, podal  dňa 27. 11. 2018 

na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné 

úpravy bytu“ . Bytový dom sa nachádza v  kat. území Prievidza na pozemku   parc. č. 2060, 

súp. číslo  10400, na Ulici M. Mišíka,  byt  č. 11  vo  vchode č. 21.   

Navrhované stavené úpravy pozostávajú z vybúrania priechodzieho otvoru celkových 

rozmerov 900mm / 2100mm ( šírka / výška) do nosného betónového stenového panelu 3. 

obytného podlažia medzi miestnosťami kuchyňa a obývacia izba bytu, ďalej zo zväčšenia 

sociálneho jadra o plochu jestvujúcej vstupnej chodbičky do kuchyne – zdemontovaním 

jestvujúceho umakartového jadra a  vyhotovenia nových murovaných stien sociálneho jadra. 

Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 stavebného zákona 

v súlade s ustanovením § 61  stavebného zákona  oznámilo dňa 03.12.2018  začatie 

stavebného  konania dotknutým orgánom  a známym  účastníkom konania a súčasne  § 61 

ods. 2 stavebného zákona upustil  od miestneho zisťovania a ústneho  pojednávania.   



 

 

Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 

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

pojednávaní.  Účastníci konania mohli  svoje námietky k návrhu uplatniť písomne resp. ústne  

do zápisnice na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných  dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, a súčasne ich poučil, že inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli  

oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.  V stanovenej lehote žiadne 

pripomienky ani námietky neboli uplatnené. Podľa § 61  stavebného zákona ak dotknutý 

orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil  svoje stanovisko 

k povoľovanej  stavbe,    má sa za to,  že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí.  

Mesto Prievidza ako  stavebný úrad  a orgán štátneho stavebného dohľadu  podľa      

§ 99 stavebného zákona,    uskutočnilo   dňa 20.12.2018 štátny stavebný dohľad,    za účelom 

preverenia  realizácie stavebných  prác v  bytovom dome súp. číslo  10400,  v  kat. území 

Prievidza na pozemku   parc. č. 2060,  na Ulici M. Mišíka,  byt  č. 11  vo  vchode č. 21. 

Na základe zistených skutočnosti orgán štátneho stavebného dohľadu skonštatoval, že 

stavebník začal uskutočňovať zmenu stavby bez stavebného povolenia, čím došlo k porušeniu 

ustanovení stavebného zákona. Stavebný úrad oznámil stavebníkovi, že bude postupovať 

v zmysle § 88a stavebného zákona a začne konanie o dodatočnom povolení stavby. Zároveň 

bol stavebník  upozornený, aby zastavil akúkoľvek stavebnú činnosť, na ktorú je potrebné 

stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebného úradu. 

Z tohto dôvodu na základe vyššie vedených skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa 

doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 

911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský 

úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení 

Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

zastúpená  zamestnancom 

               Ing. Štefanom Bačom      

                                                                 na základe poverenia č.1.2-2874-2015/88548 

 

Rozhodnutie  sa doručí: 

1. Filip Znamenák, Diviaky nad Nitricou 211 

2. Okresný úrad Prievidza- odbor starostlivosti o ŽP – OH 

3. Ing. Ladislav Ladiver, Jesenského 100, Žiar nad Hronom 

4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov verejnou vyhláškou:  Verejná vyhláška bude 

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

doručenia: 

 Tomáš Dudka a Katarína, Pravenec 461 



 

 

 Boris Reindl, M. Mišíka 21/2, Prievidza 

 Ján Lacko, M. Mišíka 400/21, Prievidza 

 Ján Čičmanec a Ing. Vladislava, Športová 270/60, Sebedražie 

 Vojtech Kordoš, Svatopluková 696/35, Bojnice 

 Marek Struhár a Miriam, Diviacka Nová Ves 353 

 Jozef Kubuš, Mišíka 400/21, Prievidza 

 Barbora Marková, M. Mišíka 400/21, Prievidza 

 Ing. Jaroslav Antol, M. Mišíka 21/41, Prievidza 

 Soňa Knapíková, M. Mišíka 400/21, Prievidza 

 Jozef Janoška a Viera, M. Mišíka 21/7, Prievidza 

 Jozef Lutonsky a Ingrid, Liešťany 78 

 Ján Pátek, M. Mišíka 21/9, Prievidza 

 Pavol Papánek A. Hlinku 445/37, Prievidza 

 Marcela Pavecová, Kútovská 940/13, Prievidza 

 Michaela Gajda, limbová 3056/11, Žilina 

 Mária Gatialová M. Mišíka 400/21, Prievidza 

 Nikoleta Kundlová, majerská 924/12, Prievidza 

 Pavel Smatana, Mišíka 400/21, Prievidza 

 Oľga Machalcová, M. Mišíka 21/15, Prievidza 

 Maroš Buda, M. Mišíka 400/21, Prievidza 

 Mgr. Marta Szilágiová, Šumperská 43/25, Prievidza 

 Katarína Augustínová, Lúčna 161/12, Prievidza 

 Jozef Hruška a Eva, M. Mišíka 21/19, Prievidza 

 Ján Žuchovský , Bojnická cesta 590/39, Kanianka 

 Vladimír Žuchovský , Hurbanova 887/50, Prievidza 

 Emília Vicanová, Gorkého 245/18, Prievidza 

 Anna Verešová, Mišíka 21/21, Prievidza 

 Ing. Jana Polerecká , Nábr. sv. Cyrila 179/19, Prievidza 

 Otília lehotská, M. Mišíka 21/23, Prievidza 

 Martin Cagaň, M. Mišíka 400/21, Prievidza 

 Anna Šurkalová, M. Mišíka 21/25, Prievidza 

 Ivan Čata a Zita, M. Mišíka 21/26, Prievidza 

 Ing. Juraj Kmeť, M. Gorkého 228/54, Prievidza 

 Jozef Merka a Anna, M. Mišíka 21/28, Prievidza 

 Darina Holubovska, Clementisa 233/25, Prievidza 

 Štefan Gregor, Okružná 1872/26, Handlová 

 Miroslav Gregor, M. Rázusa 32/2, Prievidza 

 Štefan Žufovský a Anna , M. Mišíka 21/31, Prievidza 

 Radovan Katial, M. Mišíka 400/21, Prievidza 

 Dana Birošoková, Svätopluková 88/10, Prievidza 

 Ivan Jakušovský, M. Mišíka 21/34, Prievidza 

 Ing. František Toth a Nadežda, M. Mišíka 400/21, Prievidza 

 Ľuboš Ďuriač, Jégeho 874/11, Prievidza 

 Ing. Lenka Hertlová, Žarnova 821/24, Prievidza 

 Tibor Vlkovič, M. Mišíka 21/37, Prievidza 
  

 


