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

________________________________________________________________________ 

Číslo: 2.4.2-01-10630-2019                                                       V Prievidzi, dňa 04.09.2019 

Vybavuje: Ing. Mária Kittelová/606 

 

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 o zmene stavby pred jej dokončením, spočívajúcu v predĺžení lehoty 

uskutočňovania stavby a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 
      

Stavebníci vlastníci bytov a nebytových priestorov na ulici Sama Chalupku 

461/1,3 v Prievidzi, v zastúpení Mgr. Pavlom Mikušom, S. Chalupku 461/1, 971 01  

Prievidza, podali dňa 20.08. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie 

na zmenu stavby, pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty uskutočňovania 

stavby: „ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU SAMA CHALUPKU 461/1,3, PRIEVIDZA“ 

v katastrálnom území Prievidza, súpisné číslo 20461 na pozemku C KN parc. č. 917, 918 

(podľa stavebného povolenia resp. rozhodnutia o zmene stavby), do decembra 2020. Na 

stavbu bolo vydané mestom Prievidza stavebné povolenie, pod číslom 2.4.3-01-412-2019 zo 

dňa 16.01.2019, právoplatné 02.02.2019. 

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, (ďalej "stavebný úrad") v 

súlade s § 61, § 68 stavebného zákona oznamuje začatie konania známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom. V zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov tunajší úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania.  Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v 

Prievidzi, oddelenie stavebného poriadku, Námestie slobody 12 (budova Slovenskej 

sporiteľne) I. posch., č. d. B120, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, utorok, streda a 

piatok). 

      Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne do 

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



-  2     - 

oznámenia, v opačnom prípade  nebudú vzaté do úvahy. V rovnakej lehote oznámia svoje 

stanoviská aj dotknuté  orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie 

predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovanou zmenou 

stavebného povolenia súhlasí. 

 

 

                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                      primátorka mesta 

                                                                                                             zastúpená zamestnancom 

                                                                                        Ing. Gizelou Búryovou 

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

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

 

1. Mgr. Pavel Mikuš, Sama Chalúpku 461/1,3, 971 01 Prievidza 

2. Ing. Marián Peciar – Atrium, Nábrežná 3, 911 01 Trenčín 

3. Ing. Martin Blaško, Zamarovská 253, 911 05 Zamarovce 

4. Ing. Tatiana Blichová – Atrium, Nábrežná 3, 911 01 Trenčín 

5. Ing. Jozef Ďurech – Strop, Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín 

6. Ing. Pavol Bartoň – Raciotherm, Nábrežná 3, 911 01 Trenčín 

7. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou 

8. Verejná vyhláška – pre ostatných účastníkov, vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov  bytového domu súp. č. 20461 na Ul. S. Chalupku 461/1,3 na parc. č. 917, 

918 k. ú. Prievidza. Oznámenie sa vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 


