Mesto Banská Bystrica
Číslo : OVZ-SU-113933/19783/2019-BOČ.

V Banskej Bystrici 23.05.2019

Vybavuje / tel. : Bočáková/ 048-4330421

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebnícka: Diana Urbáni, Na plaváreň 7, Banská Bystrica, podala dňa 10.05.2019 na Mestský úrad
Banská Bystrica, stavebný odbor - stavebný úrad, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:
„Oplotenie“, na pozemku pare.č. KN-C 337/1,346/1,2 v k.ú. Sásová v Banskej Bystrici.
Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie, ktoré je vzhľadom na veľký počet účastníkov
konania súčasne oznámené verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány a stavebnícka sa upovedomia
jednotlivo.
Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, v súlade s § 61
ods.l stavebného zákona ako aj v znení ust.§ 8 až §10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000Z.Z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
oznamuje
dotknutým orgánom a známym účastníkom začatie stavebného konania na stavbu: „Oplotenie“, na
pozemku pare.Č. KN-C 337/1, 346/1,2 v k.ú. Sásová v Banskej Bystrici.
Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska v súlade
s ustanovením § 61 ods.2 stavebného zákona
upúšťa
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebný úrad v súlade s §61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote v súlade s §61 ods. 6 stavebného zákona, oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na 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.
V zmysle ust. §64 ods. 1 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých
stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní boli zabezpečené pred
začatím stavebného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej boli
ich požiadavky splnené.
Podľa §61 ods. 4 stavebného zákona, pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný
úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred
uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.
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Na neskôr podané námietky alebo pripomienky sa v zmysle ust. § 61, ods. 1 stavebného zákona
neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca originál písomnej
plnej moci toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Do podkladov rozhodnutia (predloženej PD stavby, dokladov, stanovísk a posúdení) je možné
nahliadnuť v pondelok v čase od 09,00-12,00 a v stredu v čase od 09,00-12,00 a 13,00- 14,30 na
MsÚ Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v kancelárii Č. 211, po
dohovorení si termínu na čísle telefónu 048/ 4330421.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej iba správny poriadok)
v súčinnosti s ustanovením § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon). V zmysle
ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15
dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica. V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 správneho
poriadku je dňom doručenia posledný deň 15-dňovej lehoty stanovenej na vyvesenie tohto
oznámenia. Toto oznámenie je súčasne zverejnené na webovej stránke mesta Banská Bystricawww.banskabvstrica.sk.
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Doručí sa:
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Na vedomie-elektronicky:
2. Diana Urbáni, Na plaváreň 7, Banská Bystrica
3. Mesto Banská Bystrica
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové
hospodárstvo. Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP OPa K, Nám Ľ. Štúra 1, 974 01
Banská Bystrica
6. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1,974 01 Banská Bystrica
7. SSE - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. OR Hasičského a ZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská
Bystrica
10. Správca PTZ Orange Slovensko a.s. Michlovský s.r.o. UC2- údržbové centrum Banská
Bystrica, Zvolenská cesta 21,974 05 Banská Bystrica
11. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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