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Meno, podpis a pečiatka

OZN ÁMENIE
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, v zast.
primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, prostredníctvom Ing. Petra
Šimráka - ATELIÉR INAK, Banícka 13/4, Prievidza 971 Ol, podal dňa 02.08.2019
na obci Koš žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu v projektovej
dokumentácii označenú názvom "projektová dokumentácia k rekonštrukcii
miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - Ul. Olympionikov",
objekt "Prekládka verejného osvetlenia" a "Osvetlenie priechodu", v katastrálnom
území Prievidza, na pozemkoch registra C-KN parcelné čísla 3978/5, 3978/31,
397817, 3980/12 (podľa uvedenia v žiadosti). Na stavbou bolo obcou Koš vydané
územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom obce 25912017 (SOcÚ
707/2017/SP-2) dňa 19.03.2018, právoplatné dňa 23.04.2018

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s ust. § 61 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.

Obec Koš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 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, oznamuje podľa § 61 ods. l stavebného zákona začatie stavebného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Pretože sú stavebnému úradu
dobre známe pomery staveniska a stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním pri územnom konaní, upúšťa sa v zmysle ustanovenia § 61
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade
Bojnice, pracovisku v Prievidzi, Ulica dlhá č. 3, č. dv. 202, II. poschodie, v stránkové
dni - v pondelok a v stredu.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo ústne najneskôr
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na Spoločnom obecnom
úrade Bojnice, Pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3, II. poschodie, Č. dv. 202
v stránkové dni (pondelok a streda), na neskôr podané námietky sa neprihliadne.
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Podľa ust. § 61 ods. l stavebného zákona sa neprihliadne ani na tie námietky
a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní. Stavebný
úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa
v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote ako účastníci konania môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté
orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas,
musí požiadať stavebný úrad o predlženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.

Podľa ustanovenia § 61 ods.6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej
alebo predlženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podl'a ust. § 140b
stavebného zákona k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí
predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

SPOloňNt OBECNÝ ÚRAD
BOJNiCe

PRACOVISKO PRlfVIl1ZA
Dlhá ul. 3, 971 01 Pr~vklza ---------/

1/, Y. v

Peter Závadinka

starosta obce Koš

Oznámenie sa doručí:

Účastníkom konania:
1. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, v zast. primátorkou

mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, prostredníctvom Ing. Petra Šimráka -
ATELIÉR INAK, Banícka 13/4, Prievidza 971 01

2. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice, Hurbanovo námestie
19/41, Bojnice 97201

3. Oznámenie o začatí stavebného konania, líniovej stavby a veľkému počtu
účastníkov konania (fyzické a právnické osoby), ktoré majú vlastnícke resp. iné
právo k dotknutým pozemkom a stavbám parc.č. 3978/31 a 3978/14 v k.ú.
Prievidza, sa v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov doručí verejnou vyhláškou, na úradnej tabuli mesta
Prievidza a spôsobom v mieste obvyklým.

Na vedomie:
l. Obec Koš, v zast. starostom obce
2. Do spisu úradu


