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Mesto Prievidza 

Námestie  slobody  č. 14,  971 01   Prievidza 

Číslo: 2.4.2-8719-2022/71810-07                                       V Prievidzi dňa 23. 06. 2022 

Vybavuje : Mgr. Slavejková 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa 

Zvesené dňa 

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

Oznámenie 

o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania 

 

Žiadateľ JIMBO invest, s. r. o., Dunajská 8, Bratislava v zastúpení JUDr. Ing. 

Františkom Küfferom, J. Jesenkého 2885/10C, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“) 

podal  na tunajší úrad  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „IBV Vlčie Kúty, 

Vzorový rodinný dom č. 11“  na pozemkoch C KN parc. č. 8037/38, 8044/2 

k. ú. Prievidza. 

 

Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. 

 

V zmysle ust. § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) stavba spĺňa podmienky pre 

spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním.   

 

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade 

s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie  spojeného územného 

a stavebného  konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním  

 

na deň  25. 07. 2022  o 11,00 h. 

 

so stretnutím na mieste stavby, k. ú. Prievidza, pred pozemkom C KN parc. č. 8037/38. 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania 

na stavebnom úrade v Prievidzi a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje 

námietky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia ústneho pojednávania, má sa za to, 

že so stavbou súhlasia bez pripomienok. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje 

stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 

na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 

uplynutím.  
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Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej stavbe, podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.   

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

alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.  Ak sa nechá niektorý 

z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie 

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.    

 

V zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi 

správny orgán použije doručenie 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. JIMBO invest, s. r. o, Dunajská 8, Bratislava 

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

- Milan Hruška, Ciglianska cesta 18, Prievidza 

- Ing. Ján Šmirina, J. Kráľa 18/6, Prievidza 

- Ing. Peter Čičmanec, Pavlovská 164/1, 971 01 Prievidza 

- Jozef Šimora, P-CH- E,  Moštenica 1, Prievidza 

- Vladislav Chlpek, Moyzesova 1054/1, 972 01 Bojnice 

- Ján Čertík 

3. Mesto Prievidza – OPK, OO, ŠVS, cestný správny orgán 

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

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

6. DSI DATA,  s. r. o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01  Námestovo 

7. Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., Mariánska 17,Prievidza 

8. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, G. Švéniho 3H, 971 01 

Prievidza 

9. a/a 


