
MESTO  PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

_____________________________________________________________ 
Značka: 2.4.3-01-6929-2011                                                            V Prievidzi dňa 23.11.2011 

Vybavuje: Ing. Tomanová 

 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 Vyvesené dňa: 

 Zvesené dňa: 

 Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho  pojednávania  spojeného s miestnym 

zisťovaním 

 

           Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ MAGURA “, F. 

Madvu 330/21 - 29, Bjornsona 330/9,  Prievidza, podal  dňa  07.11.2011  na tunajšom úrade 

ţiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu s. č. II. 330 „ Zateplenie 

a obnova bytového domu F. Madvu 330/21 – 29, Bjornsona 330/9, Prievidza   “ – 

komplexné zateplenie bytového domu a sanačné práce na dome,  v kat.  

území  Prievidza     na pozemku  parc. č. 6.   

     V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu 

rozhodnutie o umiestnení stavby  nevyţaduje (stavebné úpravy a udrţiavacie práce).  

     Dňom podania ţiadosti bolo začaté stavebné konanie.  

   Mesto Prievidza, oddelenie stavebného poriadku 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 ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona 

 

oznamuje 

 

začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania  

v súlade s § 61 stavebného zákona a a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od 

miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Do podkladov rozhodnutia  je  moţné  

nahliadnuť na meste Prievidzi, oddelení stavebného poriadku, Hviezdoslavova ulica č. 3, V. 

poschodie, blok B, č. dv. 512.  

       Účastníci konania môţu svoje námietky k ţiadosti  uplatniť písomne  do zápisnice 

alebo samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do  15.12.2011, inak 

sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môţu oznámiť  svoje stanoviská dotknuté orgány 

štátnej správy a obec   

       Ak niektorý z orgánov štátnej správy  potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺţi 

stavebný úrad  na jeho ţiadosť  lehotu pred jej  uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy   v 

určenej alebo predĺţenej  lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,  

predpokladá sa, ţe so stavbou z hľadiska ním sledovaných  záujmov súhlasí.     Ak sa nechá 

niektorý z účastníkov konania zastupovať,  jeho zástupca musí predloţiť písomné 

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



-  2  - 

 

 

 

       Podľa ust. § 42, ods. 4 stavebného zákona sa v  odvolacom konaní  neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť. 

      

 

Upozornenie pre stavebníka: 

Stavebník najneskôr do vyššie uvedeného termínu doplní: 

- záväzné stanovisko mesta 

- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Jana Tomanová 
                                                                                    poverená primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou  

                                                                                       vykonávaním a podpisovaním v mene mesta Prievidza,  

                                                                                           poverením 2.1.2-2460-2011/11310 zo 16.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1.  Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „ MAGURA “ (predseda SVBaNP „MAGURA“ Ing. 

Ivan Sivák, Ulica F. Madvu 25/4, Prievidza 

2.  Radovan Richter, Krajná ulica č. 103/18, Prievidza 

3.  Mesto Prievidza zast. primátorkou  

4.  ORHaZZ Prievidza 

5.  CONZAS s.r.o., Miletičova 3/a, Bratislava 821 08 

6.  Ing., Ing. arch. Tomáš Ţáček, Strečnianska 3, Bratislava 851 03 

7.  PTH, a.s., Prievidza 

8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou, vlastníci bytov a nebytových priestorov, 

vlastníci susedných nehnuteľností 

9.  a/a 

 


