Mesto Banská Bystrica
Číslo : OVZ-SU- 85258/13859/2019/KUB

V Banskej Bystrici 02.05.2019

Vybavuje / tel.: Ing. Kubačková - 048/4330 421

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania
Stavebnícka: Zuzana Kupčoková, bytom Bakossova 3868/39, 974 01 Banská Bystrica, podala dňa
18.03.2019, s posledným doplnením dňa 02.05.2019, na mesto Banská Bystrica, stavebný odbor stavebný úrad, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Úprava bytu č. 18, 6.p, Bytový dom Severná
12“, v byte č. 18, na 6. poschodí obytnej budovy so súpisným číslom 3996, umiestnenej na parcele KNC č. 2063/3 v k.ú. Banská Bystrica, na ulici Severná č. 12 v Banskej Bystrici.
Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie, ktoré je vzhľadom na veľký počet účastníkov konania
súčasne oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný

stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 61, ods. 1, stavebného zákona
oznamuje
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, stavebné konanie stavby: „Úprava bytu
č. 18, 6.p, Bytový dom Severná 12“, v byte č. 18, na 6. poschodí obytnej budovy so súpisným číslom
3996, umiestnenej na parcele KN-C č. 2063/3 v k.ú. Banská Bystrica, na ulici Severná č. 12 v Banskej
Bystrici.
Úpravy v byte spočívajú vo vytvorení nového dverného otvoru medzi kuchyňou a špajzou o rozmeroch
šírka 800 mm a výška 2020 mm, ako aj v rozšírení existujúceho otvoru medzi kuchyňou a obývacou
izbou. Dôjde aj k zásahu do nosných panelových stien bytového domu. V marci 2019 bol vyhotovený
statický posudok. V ňom stavebné úpravy posúdil autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb,
Ing. Rebeka Herrmannová, č. oprávnenia 0411*A*3-1. V časti nové otvory v nosnej panelovej stene
statik uvádza, že nové otvory je potrebné vyrezať špeciálnou pílou pre betónové konštrukcie. V závere
posudku je konštatované, že stavba bude po statickej stránke stabilná a bezpečná pri dodržaní rozsahu
stavebných úprav v byte (navrhovaný tvar, veľkosť, rozpätia prvkov).
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
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oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
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.
Účastníci konania môžu do podkladov konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Banskej Bystrici,
stavebnom odbore - stavebnom úrade, na ulici Československej armády č. 26, na 2. poschodí, miestnosť

č. 211 počas stránkových hodín, v pondelok od 09:00 do 12:00 alebo v stredu od 9:00 do 12:00
a následne od 13:00 do 15:00. V prípade nahliadnutie do spisu je vhodné si vopred dohovoriť termín
na telefónnom čísle 048/4330421. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho
zástupca písomnú plnú moc.

Jáij Nosko
primátor mesta
Banska'Bystrica

MESTO
RáNSKA

bystrica

-16/12-

zastúpený JUDr. Martinom Adamcom,
prednostom MsÚ na základe poverenia

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.
V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení musí byt' 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.
V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto oznámenie súčasne zverejnené
na elektronickej úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica, ktorá je dostupná na webovej stránke Mesta
Banská Bystrica - www.banskabystrica.sk.

ÍESTSKÝ ÚRAD
Vyvesené:

BANSKÁ BYSTRICA
~

7

máj

20i;

i Zvesené dňa;

pečiatka podpis

Doručí sa:
účastníkom konania formou verejnej vyhlášky
Na vedomie:
1. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Severná 12-13, 974 01 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica, PS-OU (oddelenie odpad, hospodárstva a údržby verejných priestranstiev)
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