OBEC VEĽKÁ ČAUSA
Spoločný obecný úrad v Handlovej, Námestie baníkov č.7
číslo : 2017/31-1
Vybavuje : Mgr. Dányiová

Handlová, 23.01.2017

Vyvesené na zverejnenie dňa :
Zvesené dňa :

____________________________
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

O Z N Á M E N I E o začatí konania o zmene stavby.
Žiadateľ : Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou,
adresa : Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14, podal dňa : 23.01.2017 na
Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby : „ Rekonštrukcia
MŠ na Ulici V. Clementisa, Prievidza “, na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN: 5314/1, 5309, 5310,
5311, 5312, 5313, v katastrálnom území Prievidza, súpisné číslo stavby 251-4, 40251.
Predmetom zmeny stavby je vytvorenie podmienok pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
Obec Veľká Čausa ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
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 v znení neskorších predpisov, podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 11 ods.4 Vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z. a správneho
zákona č. 71/67 Zb. oznamuje začatie konania o zmene stavby známym účastníkom a dotknutým orgánom
a zároveň upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania s primeraným použitím ust. § 61
ods.2 stavebného zákona.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa
doručenia tohoto oznámenia a to písomne, resp. ústne do zápisnice na stavebnom úrade.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej,
Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v dni :pondelok a streda 8,00-16,00, piatok 7,00 -14,00 hod.).
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
prejednávaní územného plánu zóny, alebo územného projektu zóny sa neprihliada.
Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote - na jeho požiadanie, neoznámi svoje
stanovisko, má sa za to, že s navrhovanou zmenou stavby z hľadiska ním chránených záujmov súhlasí.
V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Juraj B O Ď A
zástupca starostu obce
Veľká Čausa

1

Obdržia :
1/ Mesto Prievidza, Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14
2/ Obec Veľká Čausa, zástupca starostu obce
3/ Mestský úrad Prievidza, odd. výstavby a životného prostredia
4/ Ing. Stanislav Poliak, 972 32 Chrenovec – Brusno 242
5/ Ing. Svatoslav Vážan-SAP, 972 01 Bojnice, Školská 101
6/ Soňa Chorvátová, Kľačno 17
7/ Static Consulting s.r.o., 972 12 Nedožery-Brezany, Brezianska 665/7, Ing. Roman Záň
8/ TOB projekt, 971 01 Prievidza, Gorkého 17/10, Ing. Peter Mihálka PhD.
9/ Ing. Marek Centár, 958 01 Partizánske, Malá Okružná 967/76
10/ Ing. Michal Mikula, Párnica 424, 026 01 Dolný Kubín
11/ Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza
12/ Okresný úrad Prievidza, OSOZP
13/ COOP JEDNOTA SD Prievidza, 971 01 Prievidza, A.Hlinku I.437
14/ Obytný dom 9.b.j. Na Karasiny 698
15/ StVPS a.s. Banská Bystrica
16/ SSE-D a.s. Martin
17/ Slovak Telekom, a.s. Žilina
18/ SPP-D, a.s. Bratislava
19/ verejnou vyhláškou vlastníkom susedných stavieb a pozemkov

Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Mestského úradu V Prievidzi, Spoločného obecného úradu
v Handlovej, obce Veľká Čausa, zverejnená na www stránke mesta.
Do podkladov pre vydanie stavebného povolenia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade
v Handlovej, Námestie baníkov č.7, číslo dverí 10.

_______________________________________________________________________________________
adresa : 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7

e-mail: socu@handlova.sk

tel : 046 5477475

2

3

