
Mesto Prievidza 

Námestie slobody 14, 971 01  Prievidza 

Číslo :2.4.2-685-202/71680-06                                       V Prievidzi dňa 23.06. 2022 

(12150/2022) 

Vybavuje: Ing. D.Šandríková 

 

 

Verejná vyhláška 

Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

Oznámenie 
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s kolaudáciou a pozvanie na 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 
 

Žiadateľka Veronika Sabová, Ulica A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza ( ďalej len 

„žiadateľ“) podala u tunajšieho úradu dňa 03.11.2021 (doplnené 13.12.2022, 

24.02.2022, 03.03.2022 a 22.06.2022) žiadosť o dodatočné povolenie stavby 

spojené s kolaudačným rozhodnutím na stavbu: „Účelové zariadenie na odkladanie 

náradia“, umiestnená na parcele C KN č. 3643/96-podľa geometrického plánu č. 

28/2021 v k.ú Prievidza. 

Tunajší úrad podľa  § 88 ods. 1 písm. b), § 88a ods. 9 a § 88a zákona č. 50/1976 

Z.z., § 61 zákona č. 50/1976 Z.z v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ako 

aj § 18 ods. 3 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby 

s kolaudáciou a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním  

na deň 20.07. 2022 o 13.30 hod.  

so stretnutím na mieste stavby pred parcelou č. 3643/71 v Prievidzi 

 Na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú: 

 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti 

prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, ak bola vykonaná 

skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného 

vyskúšania (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, 

kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie 

ústredného kúrenia, výťahov...). 

 - projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo 

pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením, 

 - výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania 

stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v 

projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak 

konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,  
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- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v 

podmienkach stavebného povolenia,  

-   stavebný denník,  

-   doklady o likvidácii odpadov,  

-  pred kolaudáciou stavby odovzdať zameranie realizovanej stavby na Technické 

služby mesta Prievidza, spol. sr. o. v digitálnom tvare vo formáte dgn., potvrdenie 

je potrebné doložiť  pri kolaudáciu stavby 

 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k 

podkladom, príp. navrhnúť ich doplnenie na Mestskom úrade v Prievidzi, Námestie 

slobody č.14, I. poschodie, č.d. B 120, 971 01 Prievidza, po telefonickom dohovore s 

príslušným pracovníkom oddelenia stavebného poriadku (Ing. D.Šandríková, t.č. 

+421 0904 752 676, alebo 046/5179 619)  počas úradných hodín.  

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste 

stavby. 

Ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote neoznámi 

svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že s predloženým návrhom z 

hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a 

stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

      

 

 

 

           JUDr. Katarína Macháčková 

    primátorka mesta     

           zastúpená zamestnancom   

                                                                                      Ing.Gizelou Búryovou 

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

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Veronika Sabová, Ulica A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza 

2. Mesto Prievidza- útvar architekta, ŠVS 

3. OÚ Prievidza- katastrálny  a lesný odbor 

4. Slovenská zväz záhradkárov, záhradkárska organizácia 24-43, Prievidza- sad 

Hôrka 

5. Verejná vyhláška- projektant a statní účastníci konania- vlastníci susedných 

pozemkov a stavieb na nich 

6. a/a 

Oznámenie sa vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 


