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pre stavebníka: Technické služby mesta Nová Baňa sídlom Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
na dopravnú stavbu:
„Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici“

v katastrálnom území Nová Baňa, na pozemkoch KN C parc.č. 4788/1, 4784, 4785, 4786.

Miesto vyvesenia: Úradná tabuľa mesta Nová Baňa, ul. Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová

Verejná vyhláška zvesená dňa :

podpis a pečiatka primátora mesta Nová Baňa

Zverejnená na stránke mesta Nová Baňa www.novabana.sk
Telefón
++421-045/6782855

Fax
++421-045/6782801

E-mail
nadova@novabana.sk

Internet
www.novabana.sk

IČO
320 897

MESTO

NOVÁ

BAŇA

968 01 Nová Baňa, Námestie slobody č. 1
•

•

Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá lúka 18,
68 01 Nová Baňa

•
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

•
Nová Baňa

Vybavuje/linka

OVŽPaSM-2020/00464/02481

Ing. Naďová/ 045/6782855

06.04.2020

Vec:

Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Odpoveď
Dňa 24.02.2020 podali Technické služby mesta Nová Baňa sídlom Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa na
Mesto Nová Baňa žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov k začatému konaniu zmeny stavby pred
dokončením k stavbe s názvom: „Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici“, ktorá bola vo výzve č. OVŽPaSM
2019/02208/14491- výzva, zo dňa 25.11.2019, stanovená do 29.02.2020.

Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00185221, podali dňa 31.10.2019
na Mesto Nová Baňa, špeciálny stavebný úrad, žiadosť o zmenu stavby pred dokončením „Rozšírenie spevnených
plôch na Školskej ulici“, ktorá sa člení na nasledovné objekty: SO 01 Spevnená plocha a obslužná komunikácia "pod
lipou", SO 02 Spevnené plochy pre nádoby na odpad, SO 03 Spevnená plocha pri BD č. 46, SO 04 Spevnená plocha pri
BD č. 45, SO 05. Na uvedenú dopravnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Nová Baňa pod prot. č.
VŽPSM -2018/02066/13438, SP 4/2018, v Novej Bani dňa 10.12.2018, právoplatné 15.01.2019.
Špeciálny stavebný úrad prípisom č. OVŽPaSM 2019/02208/13771 - ozn. zo dňa 04.11.2019 oznámil v
zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona a § 18 ods.3. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov začatie stavebného konania verejnou vyhláškou všetkým známym i neznámym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a súčasne oznámil, že podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a
miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby.
Špeciálny stavebný úrad určil, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v
lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote,
podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, do 7 pracovných dní mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Nakoľko
toto oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s ust. § 26
správneho poriadku bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nová Baňa a intemetovej stránke mesta
www. no vabana. sk.
Dňa 12.11.2019 bolo špeciálnemu stavebnému úradu v zákonom stanovenej lehote doručené vyjadrenie od
StVPS, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom k oznámeniu o začatí konania zmeny stavby pred jej dokončením. Na
základe posúdenia doručeného vyjadrenia Špeciálny stavebný úrad výzvou č. OVŽPaSM 2019/02208/14491-zo dňa
25.11.2019 určil stavebníkovi, aby doplnil k navrhovaným zmenám podklady a zapracoval ďalšie zmeny vyplývajúce z
vyjadrenia StVPS, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom do projektovej dokumentácie. Na doloženie chýbajúcich
podkladov a informácií určil špeciálny stavebný úrad lehotu do 29.02.2020 a zároveň špeciálny stavebný úrad prerušil
stavebníkovi začaté stavebné konanie vo veci vydania povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením pre stavbu:
„Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici“ samostatným rozhodnutím č. Prot. č. OVŽPaSM 2019/02208/14494,
PR 4/2019, zo dňa 27.11.2019.

Na základe doručenej žiadosti o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov Mesto Nová Baňa predlžuje lehotu
na doplnenie dokladov do 31.10.2020 a prerušuje začaté stavebné konanie do nového termínu, a to do
31.10.2020.
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Odpoveď sa doručí verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku.
1. Mesto Nová Baňa - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní
2. Intemetová stránka Mesta Nová Baňa www.novabana.sk po dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia odpovede.

Odpoveď sa doručí:
1. Žiadateľ: Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
2. Vlastník pozemkov: Mesto Nová Baňa, Nám. slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
3. Zodp. projektant: Ing. Marián Sikorai, Dopring s. r. o., Ul. J. Kollára 547/13, 967 01 Kremnica
4. Zhotoviteľ: REKOSTAV ss-vp, s.r.o., P. Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica
5. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o ŽP, Bystrická č. 53, 966 81 Žarnovica
6. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. StVPS, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Slovak Telekom, a.s. Horná č. 77, 974 01 Banská Bystrica
10. OR PZ v Žiari nad Hronom, ODI, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Mesto Nová Baňa, odd. VŽPaSM, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
a/a

Ostatní účastníci konania: Upovedomení verejnou vyhláškou

