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Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

Číslo: 2.4.2-10406-2022/69228-07                                     V Prievidzi dňa 10. 06. 2022 

Vybavuje: Mgr. Slavejková  

 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa                                                                                     

Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

 

Oznámenie 

o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona  

 

 

Žiadatelia Jana Janáčová a Peter Janáč, M. Gorkého 32/13, 971 01 Prievidza podali  

dňa 14. 03. 2022 na tunajší úrad žiadosť o vydanie dodatočného stavebného 

povolenia na stavbu „Prístavba k chatke“ v katastrálnom území Veľká Lehôtka, 

na pozemku C KN parc. č. 693/10, 695.  

 

Tunajší úrad  podľa § 88 ods. 1 písm. b) a  § 88a  zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov,  § 61 zák. č. 50/1976 Zb.  v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon)  ako aj § 18 ods. 3 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní    

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania 

o dodatočnom povolení stavby a súčasne nariaďuje k predloženej žiadosti  

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

deň 11. 07. 2022 o 13,30 h., 

 

so stretnutím na stavebnom úrade v Prievidzi, Námestie slobody 12,  

číslo dverí B118. 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 

v Prievidzi, Námestie slobody 12, I. poschodie, č. dverí B118 a pri ústnom konaní.  

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo najneskôr na ústnom 

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

ústneho prejednania veci, má sa za to, že so stavbu súhlasia bez pripomienok. 

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, 

alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu 

oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy  v mieste stavby. 

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

predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu  pred jej uplynutím.  
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Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy  

v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, 

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

V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona pri stavbách s veľkým počtom účastníkov 

konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou 

vyhláškou 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta     

zastúpená zamestnancom 

Ing. Gizelou Búryovou 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Jana Janáčová a Peter Janáč, M. Gorkého 32/13, Prievidza 

2. Verejná vyhláška – pre účastníkov konania v zmysle § 59 stavebného zákona  

3. Mesto Prievidza, útvar architekta mesta 

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

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

6. SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11Bratislava 

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

8. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín pracovisko Prievidza, Nová 2, Prievidza 

10. a/a 

 

 

 


