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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 10.03.2020 bolo na tunajšom stavebnom úrade začaté stavebné konanie vo veci povolenia stavby
(zmeny dokončenej stavby) „Stavebné úpravy bytu“, v bytovom dome nachádzajúcom sa na pozemku
parc. č. podľa KN C 833/8 v k. ú. Tomášová (ul. Rimavská, byt č. 80), o ktoré požiadala stavebníčka
Mária Csernoková, bytom v Tornali, Škultétyho 9, 982 01 (ďalej len „stavebníčka“), v nasledovnom
rozsahu:
- v obvodovom plášti sa v mieste balkónu navrhuje francúzske okno namiesto jestvujúcich
balkónových dverí a okna, čo predpokladá vyrezanie časti parapetu v obvodovom paneli hr. 300
mm pri ponechaní vyvýšeného prahu
- v deliacej betónovej priečke hr. 80 mm medzi detskou izbou a vstupnou halou sa zväčšuje šírka
dverného otvoru na 800 mm odstránením pôvodného profilovania 700 mm dverí
- rozšírenie jestvujúceho dverného otvoru z obývačky do kuchyne na 1550 mm z pôvodných 800
mm (smerom k obvodovému plášťu).
Mesto Rimavská Sobota ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný
zákon“), podľa § 61, ods.1 a 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým
orgánom obvyklou formou a účastníkom konania pre stavbu s veľkým počtom účastníkov konania,
verejnou vyhláškou. Súčasne v zmysle § 61, ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Stavebný úrad vyzýva účastníkov konania, aby sa k žiadosti o povolenie stavby vyjadrili najneskôr
do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakom
termíne môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 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 v predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,
v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia (predloženej projektovej dokumentácie stavby, dokladov, stanovísk
a posúdení) je možné nahliadnuť v stránkové dni na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote, Odbore
rozvoja mesta, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy, v miestnosti č. 55
(Svätoplukova 5, 979 01 Rimavská Sobota).
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

VYS-ACs-7201/2020-5828/2020

strana 2/2

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
vedúca odboru
poverená primátorom mesta

Oznámenie sa doručí:
- Mária Csernoková, Škultétyho 9, 982 01 Tornaľa
- Ing. Ružena Ležáková, Bocatiova 6, 040 01 Košice (projektant)
- Mestská bytová správa s. r. o., Tržná 2, 979 01 Rim. Sobota
- všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Rimavskej 1-5 v
Rimavskej Sobote (vyvesenie vyhlášky v spoločných priestoroch bytového domu zabezpečí
žiadateľ)
Mesto Rimavská Sobota – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:
..........................................................
vyvesené dňa

..........................................................
zvesené dňa

