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

OZNÁMENIE
začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Dlhá ulica 30-36, Prievidza
v zastúpení Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, Stavbárov 6, Prievidza podali
dňa 17. 06. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby
bytového domu, podľa dokumentácie „Obnova bytového domu“, súpisné č. 10369, parc.
č. 1849 v k. ú. Prievidza, Dlhá ulica.
Na uvedenú stavbu sa podľa § 39a ods. 3 písm. c) zák.č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov rozhodnutie o umiestnení
stavby nevyžaduje.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 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
§ 61 ods.1 stavebného zákona
oznamuje
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania v súlade
s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade
v Prievidzi, Námestie slobody 12, I. poschodie, č. d. B118 (budova SLSP) a pri ústnom
pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne do zápisnice
alebo samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu

oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby. Ak dotknutý orgán
v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote
neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že s navrhovanými stavebnými úpravami bytu
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomné plnomocenstvo s 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. Vlastníci bytov a NP bytového domu dlhá 30-36 v zastúpení: Okresné správcovské
bytové družstvo Prievidza, Stavbárov 6, Prievidza
2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP – OH, OPaK,
3. ORHaZZ v Prievidzi, Vápenická 4, Prievidza
4. RÚVZ Prievidza
5. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta
6. Mesto Prievidza, útvar architekta mesta
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou, vlastníci bytov a nebytových priestorov
a susedných nehnuteľností
8. a/a

