
MESTO  PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

_______________________________________________________________________ 

Značka: 2.4.2-09-7882-2019                                                          V Prievidzi 09.05.2019 

Vybavuje: Ing. Líšková 

 

O Z N Á M E N I E 

o  začatí   konania  na zmenu stavby pred dokončením  a upustenia od ústneho  

konania   a miestneho zisťovania 

 

Stavebník  Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianske Pravno, v zastúpení 

Ing. Mário Klopan, ERGAstav, s.r.o., M. Mišíka 16/1, Prievidza, podal dňa 02.05.2019 

u tunajšieho úradu žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na  stavbu  „Rodinný dom, p.č. 

801/44“,   na pozemkoch parc. č. 8013/44, 8013/26  v  k. ú. Prievidza., Ulica na kamenici. 

Zmena stavby pozostáva  v zmene dispozičného riešenia objektu a v zmene napojenia 

na inžinierske siete: 

- pôvodný návrh bol riešený ako dvojpodlažný rodinný dom s dvojgarážou. Nový 

návrh je jednopodlažný, priestor dvojgaráže je využitý ako obytná miestnosť 

s vlastnou kúpeľňou. 

- rodinný dom je napojený existujúcou už povolenou prípojkou na vodovod, 

existujúcou už povolenou prípojkou splaškovej kanalizácie do žumpy 

a novonavrhovanou elektrickou prípojkou na verejnú elektrickú sieť. 

 

Na stavbu bolo mestom Prievidza vydané stavebné povolenie,  pod  zn. 2.4.2-06-8613-

2016  zo dňa 24.11.2016, právoplatného dňa 14.12.2016.  

Dňom podania žiadosti bolo začaté  konanie. 

      Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117 stavebného zákona v súlade 

s ustanovením § 68, § 61  stavebného zákona  oznamuje začatie   konania dotknutým orgánom 

a známym  účastníkom konania a súčasne  v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona  upúšťa od 

miestneho zisťovania a od ústneho konania.  

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.  Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne  do 

zápisnice alebo samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do  7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej 

lehote môžu oznámiť  svoje stanoviská dotknuté orgány a obec  v mieste stavby. Ak dotknutý 

orgán v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote  neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou stavby  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.  

                    

 
                                                                                                          JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                                  primátorka mesta     

                                                                                                           zastúpená zamestnancom   

Ing. Gizelou Búryovou 

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



 

 Oznámenie sa doručí: 

1. Peter Nesládek, Malinovska 245/45 Nitrianske Pravno, v zastúpení Ing. Mário Klopan, 

ERGAstav, s.r.o., M. Mišíka 16/1, Prievidza 

2. Patrícius Sova, Ulica Na Kamenici 2960/18, Prievidza 

3. Ing. Edita Sovová, Veľké Uherce 1055 

4. Peter Žužafka, Kľačno 77 

5. Ing. Mário Klopan, ERGAstav, s.r.o. Ulica M. Mišíka 16/1, Prievidza 

6. Ing. Jozef Kohút, Nedožerská cesta 28, Prievidza 

7. Ing. Rastislav Kohút, Štúrová 314/14, Nitrianske Rudno 

8. Alfred Laluha , Pod Hrádkom 27A, Prievidza 

9. Mesto Prievidza- útvar architekta mesta 

10. SSD, a.s. Žilina 

11. Verejnou vyhláškou pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania (fyzické 

a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemkom a stavbám, o.i 

na parc. č.  EKN 1734/2,  v k. ú. Prievidza). 

12. a/a 

 

 


