Mesto Banská Bystrica
OVZ-DS 48424/15614/2019-Bai
Ev.č.: 09/2019

V Banskej Bystrici 30.04.2019

Tel: 048/4330432
Vybavuje: Ing. Bais

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania
s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník, 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
Pripojenie navrhovanej stavby je zabezpečené z miestnej komunikácie č. 2.281.

Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie.
Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie 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, oznamuje v súlade § 61 stavebného zákona
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou účastníkom stavebného konania a dotknutým
orgánom.
Pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť s dokladmi poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť v súlade s § 61 ods. 3 stavebného
zákona najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia.
Na neskôr podané námietky a pripomienky stavebný úrad neprihliadne. Na pripomienky a námietky,
ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.
Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona upovedomí stavebný úrad dotknuté orgány vždy jednotlivo.
Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
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námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne 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,
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov žiadosti na vydanie stavebného povolenia možno nahliadnuť na Mestskom úrade
Banská Bystrica - Stavebnom odbore, oddelení dopravných stavieb, Československej armády 26,
Il.poschodie, č. dv. 218 v úradných hodinách.
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vedúcim stavebného odboru MsÚ
na základe poverenia
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť 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.banskabystrica.sk. Posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia oznámenia účastníkom konania.
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Doručí sa: (dotknuté orgány)
MsÚ 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, 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
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