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

Značka : 2.4.3-07-7152-2011                                                                          V Prievidzi  05. 12. 2011 

Vybavuje : 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 Mgr. Jaroslav Konoradský a Margita Konoradská, Energetikov 17/13, 971 01 

Prievidza, podal dňa 29. 11. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť  o stavebné  povolenie  na  zmenu  stavby 

podľa dokumentácie „Statické vyjadrenie k stavebným úpravám“ v byte  v bytovom v kat. území 

Prievidza, na parc. č. 5360, súp. č. domu 40191, Ul. energetikov vchod. č. 17, byt č. 13. 

      Stavebné úpravy  spočívajú v rekonštrukcii bytového jadra a vybúraní dverného otvoru do nosného  

stenového panelu  5. obytného podlažia medzi miestnosťami kuchyňa a obývacia izba -  podrobnejšie 

informácie v dokumentácii. Na uvedenú stavu sa podľa § 39a ods.3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) rozhodnutie 

o umiestnení stavby nevyžaduje (stavebné úpravy a udržiavacie práce). Dňom podania žiadosti 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  

v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona   

 

oznamuje 

 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle  

§ 61 ods. 2  stavebného  zákona  upúšťa  od   miestneho  zisťovania a  od  ústneho  pojednávania.  

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na mestskom úrade v Prievidzi, Hviezdoslavova ul. č. 3, 

č. dverí 510, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).  Účastníci konania môžu svoje 

námietky  k žiadosti  uplatniť  písomne  resp.  ústne do  zápisnice  na  stavebnom   úrade  najneskôr  

do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa 

neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány.  Ak  niektorý 

z dotknutých orgánov  potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť 

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

stanovisko k povoľovanej stavbe, v súlade s ust. § 61 ods.  5  stavebného  zákona,  má  sa  za  to, že  

so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

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

splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.    

     Vzhľadom k veľkému počtu účastníkov konania stavebný úrad využil  inštitút doručenia písomnosti 

verejnou vyhláškou (v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona). 

 

 

Zuzana  Slavejková 

referentka odd. stavebného poriadku 

poverená podpisovaním primátorkou mesta 
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Oznámenie sa doručí 

1. Mgr. Jaroslav Konoradský, Energetikov 17/13, Prievidza 

2. Margita Konoradská, Energetikov 17/13, Prievidza 

3. Ing. Stanislav Oboňa, Priemyselná 12, Prievidza 

4. Mesto Prievidza, zast. primátorkou 

5. Verejná vyhláška – vlastníci bytov a nebytových priestorov 

6. ObÚ ŽP – OH 

7. MsÚ Prievidza – odd.  ÚP 

8. a/a 

 

 


