MESTO NOVA

BAŇA

_________ _________________ ul. Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa_________________________
Prot. č.: VŽPSM 2020/00936/10205
V Novej Bani dňa: 02.07.2020
Vybavuje: Jazvinská

OZNÁMENIE
- verejná vyhláška Vec:
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Mesto Nová Baňa ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) obdržalo dňa 24.06.2020
žiadosť od investora: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, ul. Nábrežná vchody č. 5, 6, 7, 8,
9, súp. č. 1149, 968 01 Nová Baňa v zastúpení správcom Stavebného bytového družstva, ul. Pod Donátom č. 3,
965 01 Žiar nad Hronom, o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Komplexná obnova bytového domu“
ul. Nábrežná, súpisné číslo 1149, vchody 5, 6, 7, 8, 9, v katastrálnom území Nová Baňa pozemok pare. č. 4470.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Nová Baňa ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný úrad“) v znení neskorších predpisov konajúc podľa § 61 stavebného zákona
a v súlade s § 18 ods.3. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje
začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne podľa § 61 ods. 2
stavebného zákona
upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby.
Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim
nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote, podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, do 10 pracovných dní, oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie 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, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca predložiť plnú moc toho účastníka
konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Do podkladov projektovej dokumentácie a spisového materiálu je možné nahliadnuť na MsÚ v Novej Bani
kancelária prízemie č. 1, stavebný úrad , v PO- ST- PI od 7,30 hod do 15,00 hod osobne, alebo sa informovať
telefonicky č. telefónu 045/6782850.

-2Toto oznámenie o začatí stavebného konania má v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. §
26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Nová Baňa a internetovej stránke mesta www.novabana.sk pričom za deň doručenia
oznámenia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia.
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MESTO
WVÄ.BAŇÁ

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Oznámenie sa doručí:
1. Žiadateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, ul. Nábrežná č. 1149,968 01 Nová Baňa
2. v správe: Stavebné bytové družstvo, ul. Pod Donátom č. 3, 965 01 Žiar nad Hronom,
3. Projektant: Hurta Architects s.r.o.,, ul. 8 mája č. 1922/11A, 926 01 Sereď
4. Okresné riaditeľstvo HZZ, ul. SNP č. 127, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP 966 81 Žarnovica, Ul. Bystrická č. 53
6. Mesto Nová Baňa, odd. VŽPSM, ul. Námestie slobody č. 1,968 01 Nová Baňa
7. Mesto Nová Baňa, odd. VŽPSM, ul. Námestie slobody č. 1,968 01 Nová Baňa
8. Mesto Nová Baňa - stavebný úrad
Ostatní účastníci konania: Verejnou vyhláškou
Na vedomie
Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta č. 56, 821 01 Bratislava

Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

Telefón
++421-045/6782850

E-mail
jazvinska@novabana.sk

Internet
www.novabana.sk

IČO
320 897
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MESTO NO V A

BAŇA

ul. Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

ÚRADNÝ

ZÁZNAM

o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky o oznámení začatia stavebného konania na stavbu:

„Komplexná obnova bytového domu“
(ul. Nábrežná súpisné číslo 1149, vchody 5, 6,7, 8, 9), katastrálnom území Nová Baňa pozemok pare. č. 4470

Miesto vyvesenia: Úradná tabuľa mesta Nová Baňa, ul. Námestie slobody č. 1,968 01 Nová Baňa

Verejná vyhláška vyvesená dňa : 06.07.2020

Verejná vyhláška zvesená dňa :

podpis a pečiatka primátora mesta Nová Baňa

Zverejnená na stránke mesta Nová Baňa www.novabana.sk

