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

Značka: 2.4.2-07-10901-2019                                                        V Prievidzi dňa 20. 09. 2019 

Vybavuje : Mgr. Slavejková 

 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa                                                                                  Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

 

 Stavebník Ing. Miroslav Krajňák a Ing. Lenka Krajňáková, Kúpeľná 434/1, 972 01 

Bojnice podali u tunajšieho úradu dňa 04. 09. 2019 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu 

„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, Prievidza“  v katastrálnom území  Prievidza, na 

pozemku C KN parc. č. 7980/1 – stavba, 7980/1, 7980/4, 7978/4, 7956/1 – prípojky inž. sietí.  

Projektová dokumentácia rieši návrh novostavby samostatne stojaceho rodinného domu,  

jednopodlažného, nepodpivničeného, zastrešeného plochou strechou, k nemu priliehajúci objekt 

garsónky a skladu. Rodinný dom bude napojený na vodovod, kanalizáciu a elektrickú sieť. 

Prístup bude existujúcim vjazdom zo komunikácie - Sebedražská cesta. Na predmetnú stavbu 

bolo mestom Prievidza vydané rozhodnutie o umiestnení stavby číslo: 2.4.2-07-8895-2018 

dňa 20.12.2018, právoplatné dňa 22.01.2019.  

Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.  

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   v súlade s ustanovením 

§ 61 stavebného zákona  

 

oznamuje 
 

začatie stavebného  konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne 

v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania.  

 Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade,  

Námestie slobody č. 12, I. poschodie, číslo dverí B118. Účastníci konania môžu svoje námietky 

uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie 

podané námietky sa neprihliadne. Ak účastníci konania v určenej lehote neoznámia svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že s predloženým návrhom súhlasia. 

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad 

na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.  
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Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej stavbe, podľa ust. § 61 ods. 5 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo 

mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny 

sa neprihliada.   

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné splnomocnenie s overeným podpisom 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. Ing. Miroslav Krajňák a Ing. Lenka Krajňáková, Kúpeľná 434/1, Bojnice 

2. AZ REAL PD, s. r. o., Nová 4, Prievidza 

3. Ing. Edita Klátiková, Vl. Clementisa 59/5, Prievidza 

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

5. Ing. Ján Löčei, Kľačno 103, Kľačno 

6. Alfréd Laluha, Pod Hrádkom 27A, Prievidza 

7. Ing. Martin Dzurko, Školská 668/68A, Lazany 

8. Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, Prievidza 

9. Zuzana Krajnáková, Kúpeľná 434/1, Bojnice 

10. Eva Štefanková, Veterná 10/2, Prievidza 

11. Ing. Vladimír Kres a RNDr. Helena Kresová, Ul. 9. mája 1145/2, Partizánske 

12. Pavol Milata, Hlavná 503/81, Sebedražie 

13. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 

14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza 

15. PTH, a. s., Prievidza 

16. Verejná vyhláška – pre vlastníkov susedných nehnuteľností 

17. a/a 


