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Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

____________________________________________________________________________ 

Značka: 2.4.2-10613-2022/70911-04                                          V Prievidzi 22.06.2022 
Vybavuje: Ing. Búryová 

 

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 nariadenie miestneho  
zisťovania a ústneho pojednávania. 

 

Navrhovateľ  CALVIN, s. r. o., Malá Čausa 258, 97101 v zastúpení Ing. Michalom 

Davidesom, Brigádnická 1422/7, 972 51 Handlová podal dňa 13.06.2022 návrh na 

vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

IBV ATRIUM VLČIE KÚTY PRIEVIDZA – SO 02 Komunikácia a spevnené plochy, 

dopravné značenie, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. 

č. 7784/20, 8042/1, 8043/1, 8050/7, 8051/1.  

Na stavbu bolo vydané mestom Prievidza  Rozhodnutie o umiestnení stavby zn: :  
2.4.2-7849-2022/49112-04, zo dňa 05.05.2022, právoplatné dňom 06.06.2022. 

Navrhovaná stavba pozostáva z: 

SO 02 Komunikácia a spevnené plochy, dopravné značenie 
 
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  oznamuje začatie  stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy 
a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním na 
 

deň  21. 07. 2022   o  13,30  hod. 
so stretnutím na mieste stavby, parc.č. 7784/20, k.ú. Prievidza. 

    
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, nám. 
Slobody č. 12, Prievidza, I. poschodie, kancelária č. B119,  predovšetkým v stránkové 
dni (pondelok, utorok, streda a piatok) a po telefonickej dohode ( 0904 752 628). 
    Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskoršie pri ústnom  konaní, 
inak sa na ne neprihliadne.  V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje stanoviská dotknuté 
orgány  
štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy  potrebuje na riadne posúdenie 
dlhší čas, predĺži stavebný úrad  na jeho žiadosť  lehotu pred jej  uplynutím. Ak dotknutý 



Strana 2 z 2 

 

orgán štátnej správy   v určenej alebo predĺženej  lehote neoznámi svoje stanovisko 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 s overeným 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. CALVIN, s. r. o., Malá Čausa 13, 971 01  

v zastúpení Ing. Michal Davides, Brigádnická 1422/7, 972 51 Handlová 

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

zákona 

3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 

4. Mesto Prievidza – cestný správny orgán 

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

6. SPP, a.s., Bratislava 

7. StVPS, a. s. Banská Bystrica 
8. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP  
9. OR Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, Prievidza 
10. a/a 

 

 

 
 
 
 
 


