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Verejná vyhláška
Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 61, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov
(stavebný zákon), verejnou vyhláškou
Dňa 06.11.2019 podal stavebník Mgr. Štefan Hajdú, bytom v Rimavskej Sobote, Daxnerova
508/33, 979 01 (ďalej len „stavebník“) na stavebný úrad mesta Rimavská Sobota žiadosť o povolenie
zmeny v užívaní stavby „Výmenníková stanica 10-V4“, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. podľa KN
C 2320/4 v k. ú. Rimavská Sobota (ul. Športová), na nový účel využitia:
„Garáže“,
v rozsahu:
Existujúca budova bývalej výmenníkovej stanice sa prestavia na garáže pre 12 osobných motorových
vozidiel. V rámci stavebných úprav budú vytvorené boxy na garážovanie osobných áut, v obvodovom
plášti budú zriadené výsuvné vráta umožňujúce vstup do garáží.
- elektroinštalácia
- bleskozvod.
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie spojené s konaním o zmene v užívaní
stavby.
Mesto Rimavská Sobota ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým
známym účastníkom konania, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona, a súčasne
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
17. marca 2020 (utorok) o 09.00 h
so stretnutím na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 9, v zasadačke č. 16.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak
sa na ne neprihliadne (§ 61 ods. 1 stavebného zákona). V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj
dotknuté orgány (§ 61, ods. 6 stavebného zákona). Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne
posúdenie návrhu 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, v zmysle § 61
ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Vlastník pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom stavebného konania, je povinný strpieť miestnu
ohliadku podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a k tomuto
účelu ich sprístupniť.
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Do podkladov rozhodnutia (predloženej projektovej dokumentácie stavby, dokladov, stanovísk
a posúdení) je možné nahliadnuť v stránkové dni v budove mesta Rimavská Sobota, na Mestskom úrade
v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 5, na Odbore rozvoja mesta, oddelení stavebného poriadku,
životného prostredia a dopravy, v miestnosti č. 55 a pri ústnom pojednávaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli mesta Rimavská Sobota a zverejnené na internetovej stránke mesta Rimavská Sobota
www.rimavskasobota.sk, pričom za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň jej
vyvesenia resp. zverejnenia na internetovej stránke.
Ing. Eva Muráriková, v. r.
vedúca odboru
poverená primátorom mesta

Oznámenie sa doručí:
- Mgr. Štefan Hajdú, Daxnerova 508/33, 979 01 Rim. Sobota
- Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad, Odbor ekonomický, oddelenie majetkové – TU!
- Ing. Barnabáš Máté, Trhové nám. 6, 979 01 Rimavská Sobota (projektant + stavebný dozor)
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Tomášikova 14, 979 01 Rim. Sobota
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP–ŠSOH, P. Hostinského 4, 979 01 Rim.
Sobota
- OR Hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, Rim. Sobota
- SSD, a. s., Ulica Republiky 5, 010 47 Žilina
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