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Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa                                                                                     Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

 

O Z N Á M E N I E 

 

o začatí doplňujúceho územného konania a nariadenie ústneho pojednávania  

a miestneho zisťovania 

 

 

Navrhovateľka Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01  Banská Bystrica 

(ďalej len „navrhovateľ“) podal u tunajšieho stavebného úradu návrh na vydanie  územného 

rozhodnutia  o umiestnení stavby podľa projektovej dokumentácie „POLYFUNKĆNÝ 

OBJEKT“  v k. ú. Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 6335. 

Projektová dokumentácia rieši návrh polyfunkčného objektu, ktorý pozostáva 

z kaviarne/pohostinstva na I.NP a bytu na II. NP. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci 

dvojpodlažný, nepodpivničený, pravidelného obdĺžnikového pôdorysného tvaru, zastrešený 

plochou strechou s atikou, s pripojením na inž. siete – vodovodná, kanalizačná, elektrická 

prípojka. K objektu prislúcha terasa a vnútro-areálové spevnené plochy.  Prístup na pozemok 

a zásobovanie je navrhnuté z Veľkonecpalskej ulice. Dňom podania návrhu bolo začaté územné 

konanie. Nakoľko návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 

stavebný úrad vyzval navrhovateľa k doplneniu návrhu potrebnými údajmi a podkladmi 

a konanie prerušil.  

Po doplnení návrhu  mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ust. § 36, ods. 1, 4  stavebného zákona  a § 18 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje  

začatie územného  konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a súčasne  

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
 

deň  18. 09. 2019  o 13,30  hod. 
 

so stretnutím na mieste stavby, Veľkonecpalská ulica, Prievidza,  

pred pozemkom  C KN parc. č. 6335.  

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 

a pri ústnom pojednávaní.  

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 

konaní, inak sa na ne neprihliadne.  Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia ústneho 

pojednávania veci, má sa za to, že s predloženým návrhom  súhlasia bez pripomienok.  

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská  dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov 

potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu  

pred jej uplynutím, primerane predĺži.  
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V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 

o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko 

k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené 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.    

V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil stavebný úrad konanie 

o umiestnení stavby verejnou vyhláškou (účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi). 

Doručenie sa vykoná vyvesením na 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a spôsobom 

v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

zastúpená zamestnancom 

Ing. Gizelou Búryovou 

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

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Katarína Géczyová, Tulská 47, Banská Bystrica 

2. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou  

3. MUDr. Oľga Javorková 

4. Dagmar Janková, Bernoláková 76, Hlohovec 

5. Ing. Augustín Pekař, Veliková 76, Zlín, ČR 

6. Silvia Gregorová, M. Rázusa 883/38, Prievidza 

7. Alžbeta Mokrá, Poľná 488/38, Prievidza 

8. Augustín Mokrý, Poľná 488/38, Prievidza 

9. Mesto Prievidza – referát dopravy  

10. Mesto Prievidza – útvar architekta mesta 

11. StVPS, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

12. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

13. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

14. Verejná vyhláška  

15. a/a 


