Mesto Banská Bystrica
Číslo: OVZ SU 84178/17798/2019/Go

V Banskej Bystrici 30.4.2019

Vybavuje: Gortová

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V konaní vo veci vydania povolenia pre stavebníka, ktorí podali na mesto Banská Bystrica,
Mestský úrad v Banskej Bystrici - stavebný odbor, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu: „Stavebné úpravy bytu“ byte č. 12, na l.NP bytového domu so súpis. č. 1744,
ktorá je postavená pozemku pare. KN-C č. 3516/2 v kat. úz. Radvaň, Švermova 4, Banská Bystrica v
súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o veľký počet účastníkov konania, stavebný
úrad

upovedomuje účastníkov
začatí stavebného konania verejnou vyhláškou.

Oznámenie bude vyvesené podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Banská
Bystrica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne je oznámenie o začatí konania
zverejnené aj na internetovej stránke Mesta Banská Bystrica.
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Vybavuje: Gortová

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania
a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník, Lukáš Madala, Lúčna 43, Nemce podal na Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad stavebný odbor, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Stavebné úpravy
bytu“ byte č. 12, na l.NP bytového domu so súpis. č. 1744, ktorá je postavená pozemku pare. KN-C
č. 3516/2 v kat. úz. Radvaň, Švermova 4, Banská Bystrica. Vzťah k nehnuteľnosti bol preukázaný

výpisom z listu vlastníctva č. 5978.

Účastníci konania: Lukáš Madala, Lúčna 43, Nemce; Ing. Ján Kútik, Na úbočí 7, Banská
Bystrica; Vlastníci najbližších pozemkov a stavieb a ďalší účastníci konania známe a neznáme
fyzické a právnické osoby, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sú o konaní upovedomené 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade § 61 stavebného zákona oznamuje
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, pretože sú
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, môžu svoje námietky a
pripomienky uplatniť najneskôr do 9 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim
nebude prihliadnuté.
Dotknuté orgány v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov k rozhodnutiu možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Banskej Bystrici stavebnom odbore, stavebnom úrade, Čsl. armády č. 26 na II. posch. č. kane. 209 v konzultačných
hodinách pondelok od 9.00 - 12.00 hod a v stredu od 9.00 - 12.00 hod a od 13.00 - 15.00 hod a pri
ústnom pojednávaní.
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca originál
písomnej plnej moci toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Poslať:
1.
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3.
4.

Lukáš Madala, Lúčna 43, Nemce
Ing. Ján Kútik , Na úbočí 7, Banská Bystrica
SBD BB, Zelená 1, Banská Bystrica
Vlastníci najbližších pozemkov a stavieb a ďalší účastníci konania známe a neznáme fyzické a
právnické osoby, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sú o konaní upovedomené verejnou
vyhláškou
5. MsÚ, oddelenie OU
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