Mesto Banská Bystrica
Číslo: OVZ-SU-130968/22514/2019/Rak

V Banskej Bystrici 03.06.201

Vybavuje / tel.: Ing. árch. D. Rakyta, 048/4330 407

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

Stavebníci, JUDr. Oľga Rejdovjanová, Janka Kráľa 1819/14, 962 05 Hriňová a Ing. Roman Béreš,
Šupková 42/2, 976 81 Podbrezová, podali dňa 16.5.2019 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bakossova 46/6, Banská
Bystrica“, navrhnutú v byte č. 6 na 3 poschodí vo vchode č. 46 v bytovom dome so súpisným Č. 1480
na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici, na pozemku pare. KN-C č. 1863 a 1864 v k.ú. Banská
Bystrica.
Účastníci konania: JUDr. Oľga Rejdovjanová, Janka Kráľa 1819/14, 962 05 Hriňová, Ing. Roman
Béreš, Šupková 42/2, 976 81 Podbrezová, Ing. Ján Ďurica, A. Matušku 28. 974 01 Banská Bystrica 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 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení následných zmien, doplnkov a noviel, v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona
a podľa § 18 zák.č. 71/1967 Zb. platnom znení o správnom konaní (správny poriadok) oznamuje
začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy
a nakoľko rozsah žiadosti poskytuje dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby
a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská ku žiadosti uplatniť do 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného
zákona neprihliadne.
Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to,
že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia, a že ich stanovisko k predmetnej stavbe
je kladné. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na
jeho písomnú žiadosť, určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Do podkladov rozhodnutia, predloženej projektovej dokumentácie stavby, dokladov, stanovísk
a posúdení je možné nahliadnuť na MsÚ Banská Bystrica, Československej armády č. 26, Banská
Bystrica, kancelária č. 222. Termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť telefonicky na č. 048/4330407.

Číslo : OVZ-SU-130968/22514/2019/Rak
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

1/2

Stavebný úrad upozorňuje žiadateľa na ďalší priebeh v konaní, kde po preskúmaní a posúdení
dokladov, môže nastať potreba doplnenia iných dokladov, listín a dokumentácie potrebnej pre
posúdenie návrhu z hľadiska ochrany verejných záujmov a vlastníckych prá\' k nehnuteľnostiam
dotknutých stavbou.

MESTO

Ján N^sk'
primátor
Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA
-16/13-

zastúpený JUDr. Martinom Adamcom,
prednostom MsÚ na základe poverenia

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je začatie stavebného konania na
predmetnú stavbu oznámené v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknuté
orgány sa upovedomia jednotlivo.
V zmysle ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku 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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Vyvesené dňa

"6. JÚN 2019

Zvesené dňa: _____

í----- --Vyvesené na úradnej tabuli mesta B. Bystrica
deň, pečiatka, podpis

Zvesené z úradnej tabule mesta B. Bystrica
deň, pečiatka, podpis

Doručí sa:
účastníci konania - verejnou vyhláškou
Na
1.
2.
3.
4.

vedomie:
JUDr. Oľga Rejdovjanová, Janka Kráľa 1819/14, 962 05 Hriňová
Ing. Roman Béreš, Šupková 42/2, 976 81 Podbrezová
Ing. Ján Ďurica, A. Matušku 28, 974 01 Banská Bystrica
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Bakossova 44-46, Bakossova 1480/44,
974 01 Banská Bystrica
5. MsÚ Banská Bystrica, PS - OU
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