Mesto Banská Bystrica
OVZ-DS 130454/15614/2019-Bai

V Banskej Bystrici 03.06.2019

Ev. č.: 09/2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ

POVOLENIE

Mesto Banská Bystrica, zastúpené podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny
stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácii, podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil v
uskutočnenom stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona návrh stavebníka VANYS, a.s., so
sídlom Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, v konaní zastúpený na základe
plnomocenstva Ing. árch. Vladimírom Tomalom, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, na vydanie

stavebného povolenia na stavbu „BYTOVÝ DOM U VANYSU“ stavebného objektu „SO 02
Spevnené plochy“ umiestneného na pozemku pare. č. C KN 955/2, C KN 955/4, C KN 955/5, C KN
955/6 a C KN 5482 (E KN 2526/2) v k ú Banská Bystrica.
Účastníci konania a dotknuté orgány: účastníci, ktorým sa doručuje verejnou vyhláškou; MsU
Banská Bystrica, OVZ- SÚ, ČSA 26, Banská Bystrica; MsÚ Banská Bystrica, PS-UMK, ČSA 26,
Banská Bystrica; OÚ Banská Bystrica, OSŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica; Okresné
riaditeľstvo HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica; Okresné riaditeľstvo PZ, OD1, Okružná
19, 974 01 Banská Bystrica; SPP - Distribúcia a.s.. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava;
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina StVPS a.s., Partizánska 5, 974
01 Banská Bystrica; Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
Na základe vykonaného konania, oznámeného verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného
zákona, vyveseného na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica od 06.05.2019 do 22.05.2019 a súčasne
zverejneného na webovej stránke Mesta Banská Bystrica, tunajší úrad takto rozhodol:
Stavba „BYTOVÝ DOM U VANYSU“ stavebného objektu „SO 02 Spevnené plochy“ umiestneného
na pozemku pare. č. C KN 955/2, C KN 955/4, C KN 955/5, C KN 955/6 a C KN 5482 (E KN 2526/2)
v k.ú. Banská Bystrica sa

povoľuje
podľa § 16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona v súlade s § 10 vyhlášky č.453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona pre stavebníka VANYS, a.s., so sídlom
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, v konaní zastúpený na základe plnomocenstva Ing.
árch. Vladimírom Tomalom, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica.

Popis stavby:
Záujmové územie výstavy sa nachádza v Banskej Bystrici, na okraji jeho širšieho centra. Predmetné
územie je dopravne sprístupnené vjazdom z miestnej komunikácie (MK) prepájajúcej MK Partizánsku
cestu s MK Jegorovova ulica.
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Projektová dokumentácia stavby stavebného objektu „SO 02 Spevnené plochy“ rieši prístupové
komunikácie (vetva A a vetva B) a úpravu a rozšírenie existujúcej spevnenej plochy medi budovou 1
(pare. č. 955/16) a budovou 2 (pare.č. 955/8).
Obslužná komunikácia - vetva A: po vybudovaní nahradí existujúci vjazd a časť obslužnej
komunikácie areálu, ktorú bude tvoriť jednopruhová vozovka o šírke jazdného pruhu 3,0m a
odvodňovacieho pruhu v šírke 0,5m. Táto komunikácia po vybudovaní hlavného objektu SO 01
umožní dopravné napojenie úrovne 2.PP nového bytového domu, na ktorom bude hromadná garáž.
Dĺžka komunikácie je 60,40 m. Od staničenia 6,10 m po staničenie 13,60 m vpravo je napojená plocha
parkoviska s 3ks parkovacími miestami (3 x 2,5 m x 5,5 m). Od staničenia 10,42 po staničenie 26,77
m vpravo je teleso komunikácie budované na opornom múriku. Jeho celková dĺžka popri komunikácii
a parkovacích miestach je 22,30 m. Od staničenia 28,60 m po 51,65 m vpravo sa napojí (po
prebudovaní) spevnená plocha.
Rozšírenie spevnenej plochy: v dôsledku osadenia novej budovy SO 01 vyplýva nutnosť výškovej
úpravy napojenia existujúcej spevnenej plochy medzi budovami 1 a 2. Časť tejto existujúcej plochy sa
vybúra a následne nahradí novou konštrukciou (302,83 m2).
Odvodnenie pláne vozovky je pozdĺžnou drenážou , ktorá bude zaústená do existujúceho vpustu a
kanalizácie. Odvedenie dažďových vôd z povrchu vozovky je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom
k existujúcim odvodňovacím zariadeniam v areály.
Obslužná komunikácia - vetva B: ie prístupovou komunikáciou dvojpruhovou (šírka 2x 3,0 m), ktorou
po vybudovaní SO 01 sa dopravne napojí vjazd a výjazd z úrovne l.PP bytového domu, na ktorom je
hromadná garáž. DÍžka komunikácie je 6,85 m.
Odvedenie dažďových vôd z komunikácie je do odvodňovacieho žľabu v dĺžke 4,0 m, ktorý bude
zaústený do dažďovej kanalizácie SO 01.
Celková hrúbka konštrukčných vrstiev obslužných komunikácii a spevnených plôch je v celkovej
hrúbke 570 mm v nasledovnom zložení:
50 mm
asfaltový betón ACO 11
spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m2
70 mm
podklad z obaľovaného kameniva AC22P
spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m2
podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C8/io
200 mm
štrkodrva ŠD
250 mm
Pre uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto záväzné podmienky:
1.

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej pečiatkou špeciálneho
stavebného úradu v stavebnom konaní. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou
súčasťou tohoto stavebného povolenia. Projektovú dokumentáciu spracoval v 02/2019
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Štefan Rajčan, č. oprávnenia 0605*A*4-21. Prípadné zmeny v
skutočnom vyhotovení stavby je stavebník povinný vopred prekonzultovať so špeciálnym
stavebným úradom.

2.

Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych
sietí nachádzajúcich sa v riešenom území, právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
Za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

3.

Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona a v zmysle § 46
d) ods.2 stavebného zákona viesť stavebný denník od začiatku do ukončenia stavebných prác na
stavebnom objekte.

4.

V prípade objavenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác povinná
najneskôr na druhý pracovný deň nahlásiť nález archeológovi Krajského pamiatkového úradu v
Banskej Bystrici (tel.č.: 048/2455831). Do obhliadky je nález nutné zabezpečiť proti poškodeniu,
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znehodnoteniu, odcudzeniu a ponechať bez zmeny.
5.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia stavebného zákona a
vyhlášky MZP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú všeobecno-technické požiadavky na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

6.

Pri uskutočňovaní stavby zabezpečí stavebník dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti
práce a technických zariadení, najmä vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7.

Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné nonny STN a požiadavky z nich
vyplývajúce.

8.

Stavebník je povinný písomne oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od skončenia
výberového konania zhotoviteľa stavby, začatie stavebných prác a kontaktné údaje na
stavbyvedúceho povoľovanej stavby.

9.

Stavba bude dokončená najneskôr do 30.06.2021

10. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť. S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti ( §52
zákona č. 71/1967 Zb.) tohto stavebného povolenia, ktorú na požiadanie stavebníka vyznačí
špeciálny stavebný úrad v stavebnom povolení.
11. Pri uskutočňovaní stavby v plnom rozsahu dodržať požiadavky vlastníkov-správcov inžinierskych
sietí a verejných dopravne - technických zariadení na území stavby, ktoré sú uvedené v
nasledovných záväzných stanoviskách a vyjadreniach:
11.1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č.j.43000660798, zo
ňa 18.04.2017
V záujmovej lokalite sa nachádzajú podzemné VN vedenia a podzemné NN vedenia a skrine. S
uvedenou stavbou súhlasíme s nasledovnými podmienkami:
• pred zapečatím výkopových prác požadujeme objednať u SSD vytýčenie podzemných vedení
v majetku Stredoslovenská distribučná, a.s., presnú trasu podzemných káblových vedení Vám
na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči
určený pracovník SSD.
• od uvedených energetických zariadení požadujeme dodržať predpísané vzdialenosti a
ochranné pásmo el. rozvodov a zariadení SSD, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné
vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť
celistvosť uzemňovacej sústavy.
11.2. SPP - D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, zo dňa 04.04.2017, č.j.
TD/PS/0265/2017/Ba:
• pri výstavbe požadujeme dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo jestvujúcich PZ v zmysle §
79 a § 80 Zákon NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov,
• pred zahájením zemných prác požiada stavebník presné vytýčenie všetkých existujúcich
plynárenských zariadení u SPP - D na základe objednávky zaslanej na adresu: SPP distribúcia a.s., sekcia údržby. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky ,
prostredníctvo online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppdistribucia.sk)
• stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú
stranu od obrysu existujúcich PZ v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení PZ
výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov
11.3. StVPS a.s.. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica zo dňa 21.05.2019, č. 7312/2019-ZC2220-
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597:
• pred začatím zemných prác požadujeme na základe objednávky vytýčiť podzemné vedenia v
našej správe poverenými zástupcami spoločnosti, (vodovod - Jablonský, č.t.: 0905 964 580;
kanalizácia - Ing. Kostiviar, č.t.: 090929877)
• požadujeme dodržať ochranné pásmo zmysle Zákona 442/2002 Z.z., v znení neskorších
predpisov (STN 75 6101 a ON 75 5411)
min. 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia vodovodu a kanalizácie na obidve
strany do priemeru 500 mm.
min. 2,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia vodovodu a kanalizácie na obidve
strany nad priemer 500 mm.
• požadujeme v zmysle STN 73 6005 dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť pri križovaní
vodovodu 20 cm a kanalizácie 10 cm a rešpektovať vzdialenosti všetkých IS
• pri úprave komunikácií a spevnených plôch požadujeme v zmysle § 198 ods.6 Zák. č.
442/2001 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je stavebník povinný v prípade
zásahov do terénu vrátane pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany
vodovodu na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a
príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, pozemnej
komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonať iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
11.4. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zo dňa 30.03.2017 č.j.: 6611708392.
• pred začatím zemných prác požadujeme vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na
povrchu terénu, ktoré zabezpečí na objednávku Ján Zauška, tel: 0902719521,
jan.zauska@telekom.sk
• existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň
je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č.351/2011 Z.z. O ochrane proti rušeniu
12. Pri uskutočňovaní stavby v plnom rozsahu dodržať požiadavky dotknutými orgánmi, ktoré sú
uvedené v nasledovných rozhodnutiach, záväzných stanoviskách a vyjadreniach:
V záväznom stanovisku Okresného riaditeľstva PZ ODI, Okružná 19, Banská Bystrica, zo dňa
29.04.2019, č.j. ORPZ-BB-ODII-14-070/2019-ING.
Vo vyjadreniach Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica zo dňa 14.07.2017, č. OU-BB-OSZP3-2017/022881-002, zo dňa
28.02.2017, č. OU-BB-OSZP3-2017/010955-002, zo dňa 07.03.2017, č. OU-BB-OSZP32017/011036-002, zo dňa 28.08.2017, č. OU-BB-OSZP3-2017/026092-002 a zo dňa 01.08.2017,
č. OU-BB-OSZP3-2017/24078-002.
Vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, odd. CO a KP,
Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica zo dňa 21.03.2017, č. OU-BB-OKR1-2017/012475-2.
13. Prenosné dopravné značenie (PDZ) počas celého obdobia výstavby musí byť osadené v zmysle
určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení, vydaného cestným správnym
orgánom Mestom Banská Bystrica.
14. Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie stavby stavebného objektu musí byť osadené a
vyznačené najneskôr ku dňu konania kolaudácie na mieste stavby v zmysle určenia použitia
dopravného značenia a dopravných zariadení, vydaného cestným správnym orgánom Mestom
Banská Bystrica.
15. Stavebník je povinný opraviť, alebo dať do pôvodného stavu poškodené objekty, pripadne uhradiť
škody na cudzom majetku, ku ktorým dôjde počas výstavby.
16. Stavebník aj zhotoviteľ stavby je povinný v zmysle § 100 stavebného zákona:
• umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na
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•

stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie a vytvoriť podmienky pre výkon dohľadu.
bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú
bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné materiálne škody.

17. V súlade s VZN Mesta Banská Bystrica č. 43/97 časť III., § 5, ods.8, stavebník pred podaním
návrhu na kolaudačné konanie predloží na MsÚ Banská Bystrica, odboru informatizácie
a digitalizácie, odd. podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií, porealizačnú
geodetickú dokumentáciu (zameranie pôdorysu stavby dopravného charakteru a inžinierskych
sietí) spracovanú na podklade Digitálnej mapy mesta, resp v digitálnom tvare.
18. Dokončenie stavby ohlási stavebník tunajšiemu úradu a predloží návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia.
K návrhu doloží najmä doklady podľa §17 a §18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., geometrický plán
stavebného objektu dopravného charakteru, doklad o znehodnotení a zneškodnení alebo využití
odpadov, kópiu,určenia dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane grafickej situácie a
potvrdenie MsÚ Banská Bystrica, Odboru územného plánovania a architekta mesta o prevzatí
porealizačnej geodetickej dokumentácie.
19. Námietky a pripomienky účastníkov konania a rozhodnutie o nich:
Účastníci konania neuplatnili v stavebnom konaní námietky proti vydaniu stavebného
povolenia.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť. Nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.
So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia t.j. po
vyznačení právoplatnosti Mestským úradom odtlačkom pečiatky Mesta Banská Bystrica na stavebnom
povolení doručenom stavebníkovi.
Toto stavebné povolenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov verejnej správy požadované podľa osobitných predpisov.
Stavebné povolenie je podľa ust. § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.
Odôvodnenie:
Žiadateľ VANYS, a.s., so sídlom Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, v konaní zastúpený na
základe plnomocenstva Ing. árch. Vladimírom Tomalom, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, podal
dňa 20.03,2019 a naposledy doplnil dňa 29.04.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„BYTOVÝ DOM U VANYSU“ stavebného objektu „SO 02 Spevnené plochy“ umiestneného na
pozemku pare. č. C KN 955/2, C KN 955/4, C KN 955/5, C KN 955/6 a C KN 5482 (E KN 2526/2) v
k.ú. Banská Bystrica.
Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Banská Bystrica územné rozhodnutie č. OVZ-SU
161982/19221/2017/MA-II., Ev. č.: 66/2017 zo dňa 29.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
03.01.2018.
K stavebným pozemkom pare. Č. C KN 955/2, C KN 955/4, C KN 955/5 a C KN 955/6 v k.ú Banská
Bystrica bolo preukázané vlastnícke právo podľa § 58 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku doložením LV č. 4210, vydaného Správou katastra v Banskej Bystrici dňa
09.04.2019.
K stavebnému pozemku pare. č. C KN 5482 (E KN 2526/2) v k.ú. Banská Bystrica preukázal
stavebník iné právo podľa § 139 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Dopravné sprístupnenie navrhovanej stavby je zabezpečené z miestnej komunikácie č. 2.281.
Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4.
stavebného zákona účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom vyvesením oznamu na
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úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a jeho zverejnením na webovej stránke Mesta Banská Bystrica
od 06.05.2019 do 22.05.2019. Posledný deň vyvesenia bol dňom doručenia.
Pretože boli stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť v súlade s § 61 ods. 3 stavebného
zákona najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia. V rovnakej lehote mohli
oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány a správcovia inžinierskych sietí.
Stavebný objekt posúdili a k stavebnému konaniu sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány štátnej a
správcovia inžinierskych sieti: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica; Okresné riaditeľstvo HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica; Okresné riaditeľstvo
PZ, ODI, Okružná 19, 974 01 Banská Bystrica; SPP - Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava; Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina; StVPS a.s.,
Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica; Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica; upc broadband Slovakia, s.r.o.,
Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava; Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, odd. CO
a KP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
V konaní bolo zistené, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nebudú ohrozené záujmy
spoločnosti a ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto
rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia uvedené.
Za vydanie tohto stavebného povolenia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov - Položka 60 písm. g) sadzobníka - poplatok 50,- € do
pokladnice Mesta Banská Bystrica.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53,54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa
podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona
č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Jánlyosko
primátor mesta
Banská Bystrica
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/l967Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byt’ vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli správneho orgánu Mesta Banská Bystrica. Toto oznámenie je súčasne zverejnené na
webovej stránke Mesta Banská Bystrica - www.banskabvstrica.sk. Posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia oznámenia účastníkom konania.

Vyvesené dňa:

-

—, i

---------

““—J

MESTSKÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA
Zvesené dňa:

-

5. JÚN 2019

Vyvesené unsi. ----- —— --------------Zvesené dňa:
podpis

Doručí sa: (účastníci konania)
1. účastníci konania, ktorým sa doručuje verejnou vyhláškou
Doručí sa: (dotknuté orgány)Doručí sa: (dotknuté orgány)
2. MsÚ Banská Bystrica, OVZ- SÚ, ČSA 26, Banská Bystrica
3. MsÚ Banská Bystrica, PS-UMK, ČSA 26, Banská Bystrica
4. OÚ Banská Bystrica, OSŽP, Námestie Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Okružná 19, 974 01 Banská Bystrica
7. SPP - Distribúcia a.s.. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. StVPS a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica
10.Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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