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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

OZNÁMENIE

o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona
o dodatočnom povolení stavby a nariadenie doplňujúceho ústneho pojednávania

spojeného s miestnym zisťovaním

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l stavebného zákona
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
stavebného, začalo z vlastného podnetu v súlade § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a zákona
číslo 50/1976 Zb., V znení neskorších právnych predpisov, konanie o dodatočnom povolení
stavby "Hospodárska budova", na pozemku parc. C KN č. 56/1, v katastrálnom území Malá
Lehôtka, zrealizovanej bez stavebného povolenia, stavebníka Dušana Dobiša a Marianny,
Družby 9, 971 O1 Prievidza.
Stavebný úrad nariadil odstránenie uvedenej stavby rozhodnutím zn. 2.4.2-01-4672-2016 dňa
07.09.2016. Na základe odvolania, Okresný úrad Trenčí, odbor výstavby a bytovej polituky ,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín uvedené rozhodnutie zrušil dňa 20.02.2017 rozhodnutiím
č. OÚ-TN-OVBP2-2017/003701-002/Ka, právoplatného 14.03.2017 a vec vrátil na nové
prejednanie a rozhodnutie. Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné stavebnému úradu
predložiť doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nebude v rozpore s verejnými
záujmami, chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a
osobitnými predpismi, v rozsahu uvedenom vo výzve Mesta Prievidza č. 2.4.2-01-4671-
2018/1., zo dňa 03.05.2018. Stavebník bol upozornený, že ak nepredloží požadované doklady
o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými
týmto zákonom, najmä cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.

Mesto Prievidza (ďalej "stavebný úrad") ako príslušný stavebný úrad podľa § 117
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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, v súlade s ustanovením §-u 88 ods.
1 písm. bl a §-u 88a, § 61 a nasl., zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) ako aj § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov



2
oznamuje

z vlastného podnetu začatie konania o dodatočnom povolení stavby "Hospodárska budova",
na pozemku parc. C KN č. 56/1, v katastrálnom území Malá Lehôtka, a súčasne nariadilo
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 27.03.2019.Vzhl'adom k tomu, že
stavebný úrad je povinný preskúmať podanie v celom rozsahu, nariaďuje doplňujúce ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 28.08.2019 o 13,30 h

so stretnutím na mieste stavby, Ul. Družby 9,971 01 Prievidza

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom
úrade v Prievidzi a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť
najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť
svoje stanoviská dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z
hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania
zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie. Podľa ust. § 42, ods. 4
stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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Oznámenie sa doručí:
1. Dušan Dobiš, Družby 9,971 01 Prievidza,
2. Marianna Dobišová, Družby 9,971 01 Prievidza,
3. Ing. Milan Trgiňa, Ulica 1. Mája 919/32, 971 01 Prievidza,
4. Peter Mečiar, Ružová ul. 90/2, 971 01 Prievidza,
5. Ing. Libuša Mečiarová, Ružová ul. 90/2, 971 O1 Prievidza,
6. František Nedeljak, Družby 13, 971 01 Prievidza, doručovacia adresa: Slávka

Nedeljaková, Ulica A. Škarvana 2/12, 971 01 Prievidza,
7. Verejnou vyhláškou ostatným vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb,

vyvesenou po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia


