Mesto Banská Bystrica
Číslo: OVZ - SU 84094/12447/2019/Boj
Vybavuje / tel.: Ing. árch. Bojová - 048/4330414

V Banskej Bystrici 30.04.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby
o pokračovaní kolaudačného konania
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Navrhovateľ (stavebník), HERTY s.r.o., Dr. Jánskeho č. 456/23, 965 01 Žiar Nad Hronom, podal dňa
19.02.2019 na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor - stavebný úrad, návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Byt č. 3, 1. mezanín“ v bytovom dome súpisné číslo 15066,
vchod 3A, na ulici Profesora Sáru v Banskej Bystrici, na parcele KN - C č. 1908/68 v k.ú. Banská
Bystrica. Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebný úrad mesta Banská Bystrica nariadil na deň 04.04.2019 ústne pojednávanie a miestne
zisťovanie vo veci kolaudačného konania predmetnej stavby na ktorom zistil, že stavba je zrealizovaná
v rozpore s právoplatným stavebným povolení. Stavebník podal dňa 09.04.2019 žiadosť o dodatočné
povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním.
Účastníci konania: vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súpisné číslo 15066 na
ulici Profesora Sáru v Banskej Bystrici a ďalší účastníci konania, fyzické a právnické osoby, ktorých
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní
sa upovedomujú verejnou vyhláškou.
Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej
„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť podľa § 88a, § 62 stavebného
zákona a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej
„správny poriadok“) a § 61 ods. 1, § 80 stavebného zákona
nariaďuje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 11. 06. 2019 o 9,00 hod.,
so stretnutím pred bytovým domom súpisné číslo 15066 na Ulici Profesora Sáru v Banskej Bystrici.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v
Banskej Bystrici, Stavebnom odbore - stavebnom úrade.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská k návrhu uplatniť najneskôr
pri ústnom pojednávaní, inak sa v zmysle § 61 ods. 1 a § 80 ods. 2 stavebného zákona na ne
neprihliadne.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc
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Navrhovateľ na kolaudačné konanie zabezpečí Časť projektovej dokumentácie týkajúcej sa
predmetného bytu, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica
zastúpený JUDr. Martinom Adamcom,
prednostom MsÚ na základe poverenia

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je konanie o dodatočnom povolení
stavby spojené s kolaudačným konaním oznámené v zmysle § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány sa
upovedomia jednotlivo.
V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení musí byť toto
oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, 15 - ty deň tejto lehoty
je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania.
Toto oznámenie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je
dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica - www.banskabystrica.sk.
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Doručí sa:
účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie:
1. HERTY s.r.o., Dr. Jánskeho č. 456/23, 965 01 Žiar Nad Hronom
2. SVB a NP Bytový dom prof. Sáru, Profesora Sáru 1506/3A, 974 01 Banská Bystrica
/ Mgr. Michaela Čanecká Muránska /
3. Mesto Banská Bystrica, OVZ - ZP
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