
MESTO  PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

___________________________________________________________________________ 

Značka: 2.4.2-8413-2022/15875-09                                                       V Prievidzi 24.03.2022 

Vybavuje: Ing. Líšková 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o  začatí   konania  na zmenu stavby pred dokončením  a upustenia od ústneho  

konania   a miestneho zisťovania 

 

Stavebník mesto Prievidza, Námestie slobody č.14, Prievidza  IČO: 00 318 442 zastúpené 

JUDr. Katarínou Macháčkovou, podalo dňa 09.03.2022 u tunajšieho úradu žiadosť zmenu 

stavby pred dokončením, spočívajúcu v  predĺžení platnosti stavebného povolenia,  na stavbu  

„Bezbariérové riešenie existujúceho chodníka Necpalská  cesta“ v  k. ú. Prievidza,  na 

pozemku  parc. č. 2570/1.  

Na stavbu bolo mestom Prievidza vydané stavebné povolenie,  pod  zn. 2.4.2-09-115-2021, zo  

dňa 25. 02.2021, právoplatného dňa 31.03.2021.  

Dňom podania žiadosti bolo začaté  konanie. 

Mesto Prievidza ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie 

podľa ustanovenia  § 3a, ods. 4 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov,  a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 

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

právnych predpisov v súlade s ustanovením § 68, § 61  stavebného zákona  oznamuje začatie   

konania dotknutým orgánom a známym  účastníkom konania a súčasne  v zmysle § 61 ods. 2 a 

§ 142h písm. a) stavebného zákona  upúšťa od miestneho zisťovania a od ústneho konania. 

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne  do zápisnice alebo 

samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do  7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 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 navrhovanými stavebnými úpravami bytu  z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí.   

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

plnomocenstvo 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. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta 

2. Mesto Prievidza oddelenie výstavby a ŽP 

3. Vladislav Chlpek, Moyzesová 1,Bojnice 

4. Verejnou vyhláškou pri zvlášť rozsiahlych stavbách s veľkým počtom účastníkov 

konania. Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto  lehoty je dňom doručenia. 

5. a/a 

 

 


