
Mesto Prievidza  
Námestie slobody 14, 971 01  Prievidza 

_________________________________________________________________________________ 
Číslo: 2.4.2-8882-2022/30209-01                                             
V Prievidzi, dňa 20.04.2022 
Vybavuje: Ing. Mária Kittelová 
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Vyvesené dňa:   
Zvesené dňa:                                               
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 
 

Oznámenie 
o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zisťovaním. 
 
Stavebník: Patrik Pišoja a Michaela Fecková, Energetikov 191/23, 971 01 Prievidza, podal dňa 
07.04.2022 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba 
záhradnej chatky“, na pozemku registra C-KN parc. č. 7927/20, v katastrálnom území Prievidza. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie v súlade s § 39a ods. 4 
zákona č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 
 
Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, 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 s § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
 
deň 18.05.2022 o 13:30 h, 
so stretnutím na mieste stavby parc. č. 7927/20, v k. ú. Prievidza 
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, oddelení stavebného 
poriadku, Námestie slobody 12, I. poschodie, č. dverí B120. Účastníci konania môžu svoje námietky 
uplatniť najneskôr na ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť 
svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z 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. Patrik Pišoja, Energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 
2. Michaela Fecková, Energetikov 191/23, 971 01 Prievidza  
3. Ing. Ladislav Židek, SNP 1154/17, 972 01 Bojnice 
4. Ing. Jozef Steranka, Čermeľská cesta 3, 04001 Košice 
5. Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 24 – 18 Púšť Prievidza, Gorkeho 14/13,  



971 01 Prievidza 
6. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, 

G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 
7. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 
8. Verejná vyhláška účastníkom konania - vlastníkom susedných pozemkov parc. č. 7927/10, 

7927/17, 7927/19, 7927/22, v k. ú. Prievidza, v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, pri 
líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s 
veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného 
konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne 
ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa 
odseku 3. 

9. a/a 
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