
Mesto Prievidza  
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

___________________________________________________________________________ 
Číslo: 2.4.2-7479-2022/56238-01                                                   V Prievidzi, dňa 03.05.2022 
Vybavuje: Ing. Mária Kittelová/606 
 

 
Verejná vyhláška 
Vyvesené dňa:   
Zvesené dňa:                                               
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 
 
 
 

Oznámenie 
o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 _________________________________________________________________________________ 
 
 
Stavebník: Milan Ďurina, Ulica B. Björnsona 139 / 20, 971 01 Prievidza, podal dňa 13.01.2022 na 
tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby súp. č. 30031, 
podľa projektovej dokumentácie s názvom: „Stavebné úpravy bytu na ul. Traťová 8/1, 971 01 
Prievidza“, umiestnenú na pozemku registra C-KN parc. č. 5097, v katastrálnom území Prievidza. 
V zmysle § 39a ods. 3 písm. c) sa na stavebné úpravy a udržiavacie práce, rozhodnutie o umiestnení 
stavby nevyžaduje. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
 
Stavba v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej oprávnenou osobou: Ing. Tomáš Keresztesi 
a Ing. Peter Čičmanec, pozostáva z:  

• Vyrezania dverného otvoru s rozmermi 2,5 m x 2,2 m nedynamickou metódou, s osadením 
oceľového rámu zloženého zo stĺpov U140 a priečle 2 * U180.  

 
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, 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 
v súlade § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a 
známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne v súlade § 61 ods. 2 stavebného 
zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu 
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby.  
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, oddelenie stavebného 
poriadku, Námestie slobody 12, I. posch., č. B120 (po individuálnom dohovore s pracovníkom 
stavebného úradu – Ing. Máriou Kittelovou, tel. č. 0904752675, 046/5179606, 
email:maria.kittelova@prievidza.sk). 
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Ak účastníci konania v určenej lehote 
neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že s predloženým návrhom súhlasia. 
Súčasne stavebný úrad upozorňuje, že 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. 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, 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 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. Milan Ďurina, Ulica B. Björnsona 139/20, 971 01 Prievidza 
2. Ing. Tomáš Keresztesi, Krásna 2488/52, 924 01 Galanta 
3. Ing. Peter Čičmanec, Pavlovská 164/1, 971 01, Prievidza 
4. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
5. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, Ulica G. Švéniho 3 H, 971 

01 Prievidza,  
6. Verejná vyhláška – pre ostatných účastníkov, vlastníkov susedných nehnuteľností, vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 30031, na pozemku registra C-KN parc. č. 
5097, v katastrálnom území Prievidza, na ul. Traťová v Prievidzi 

7. a/a. 


