
M E S T O   P R I E V I D Z A 
Námestie  slobody č. 14,  971 01  Prievidza 

Značka : 2.4.3-06-7939-2010                                                                  V Prievidzi dňa 2.5.2011 
Vybavuje : Ing. Richterová 
 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
Vyvesené dňa:   
Zvesené dňa  :                                               
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 
 
 
 

O Z N Á M E N I E  
o začatí  konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona 

o dodatočnom povolení  stavby spojené s kolaudáciou stavby 
 
        Mesto Prievidza, odd. stavebného poriadku obdržalo dňa 1.12.2010 žiadosť stavebníka 
TEZAS spol. s r.o., Garážová 1, Prievidza v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska 
6/7, Prievidza o vydanie dodatočného povolenia na  stavbu  „Prevádzka Lesopark – 
prestavba objektu po požiari a prístavba terasy“  v kat. území : Prievidza, na parcele č. 
7004, 7007/27 v zmysle § 88a stavebného zákona v znení neskorších predpisov.  

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad rozhodnutím č. 2.4.3.-06-7939-2010/II dňa 
7.3.2011 prerušil konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby 
a vyzval stavebníka k doplneniu podkladov v stanovenej lehote v zmysle výzvy zo dňa 
7.3.2011. 

Dňa 28.4.2011 stavebník predpísaným spôsobom doplnil žiadosť.  
Vzhľadom k tomu, že stavba je stavebnotechnicky dokončená stavebný úrad v zmysle 

§ 88a ods. 9 spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním.  Tunajší 
úrad  podľa §-u 88 ods.1 písm. b) a  §-u 88a  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov,  § 61 zák.č. 50/1976 Zb.  v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)  ako aj § 
18 ods. 3 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní   

o z n a m u j e 
začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou a súčasne nariaďuje 
k predloženej žiadosti  ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

deň  16.5.2011 o 13.00 h 
so stretnutím na mieste stavby 

 
       Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo najneskôr na ústnom 
prejednaní veci, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo 
mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa 
neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy  
v mieste stavby. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie  dlhší 
čas, musí požiadať tunajší úrad o predĺženie lehoty  pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa 
ustanovenia § 61 ods.5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy  v určenej alebo 



predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
       

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 
v Prievidzi, Ul. P.O.Hviezdoslava 3, Prievidza, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, 
streda a piatok) a pri ústnom konaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri 
ústnom konaní, inak sa  na ne neprihliadne.  Ak sa niektorí z účastníkov konania 
nezúčastnia ústneho prejednania veci, má sa za to, že so stavbu súhlasia bez 
pripomienok. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská  dotknuté orgány štátnej správy. 
      V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomné splnomocnenie  s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá  
zastupovať. 
 
       Do dňa konania stavebník zabezpečí chýbajúce podklady k vydaniu dodatočného  
povolenia, v opačnom prípade bude vydané rozhodnutie o odstránení stavby. 

     
Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania bude toto oznámenie vyvesené na 

úradnej tabuli mesta Prievidza v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona. 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimíra Richterová 
     na základe poverenia č. 2.1.2-2460-2011/11301  

              zo dňa 16.2.2011 
 
 
 
Oznámenie sa doručí: 

1. TEZAS spol. s r.o., garážová 1, Prievidza 
2. AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza 
3. Horský koposesorát, Pozemkové spoločenstvo Prievidza, Mariánska ulica 6, Prievidza 
4. verejnou vyhláškou pre vlastníkov poz. parc. č. 4047/1 KN-E, katastrálne územie 

Prievidza 
5. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 3, Trenčín 
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prievidza 
7. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach 
9. Stredoslovenská energetika a.s., Žilina 
10. Obvodný úrad životného prostredia – ŠS OH 
11. Obvodný úrad v Prievidzi, štátna vodná správa 
12. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta 
13. a/a 

 
 

 
 


