
Obec Radzovce
Obecný úrad v Radzovciach

H  985 58 Radzovce 506

Číslo: RD -SP-014/2017 Radzovce, 07.06.2017
vybavuje: Ing. Vladimír Šoóš (047/4382501, 0915264235)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. (4) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho pojednávania

Žiadateľ: Mesto Fiľakovo
adresa: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

podal dňa 28.10.2016 v zastúpení prim átorom  m esta Mgr. Attilom  Agócsom , PhD., na tunajšom 
stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia časti líniovej stavby:

„Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu“
obsahujúcej stavebné objekty:

Objekt: SO.01.01 Verejné osvetlenie
Objekt: SO.03.01 Verejné osvetlenie

SO.03.02 Sadové úpravy 
Objekt: SO.04 Verejné toalety Podhradská

50.04.01 Vodovodná prípojka
50.04.02 Kanalizačná prípojka 
+ prípojka elektrickej energie

Objekt: SO.05 Rekonštrukcia „Vínneho domu“
50.05.01 Rekonštrukcia „Vínneho domu“
50.05.02 Elektroinštalácia

Objekt: SO.06 Terénne a sadové úpravy k „Vínnemu domu“
Objekt: SO.07 Rekonštrukcia bašty mestského opevnenia -  Infobod

50.07.02 Vodovodná prípojka
50.07.03 Kanalizačná prípojka 
+ prípojka elektrickej energie

Objekt: SO.08 Rekonštrukcia delovej bašty
na pozemkoch pare. č.:

-  KN-C:2760,2761, 2762, 2763, 2764/3, 2764/4 (=KN-E 103 a 104), 2765/1, 2765/2,2767,
2806/1,2806/2, 2807,2834/1,3814,3815,3816 a 2791/2

-  KN-E: 103,104 (=KN-C 2764/4)
katastrálne územ ie: Fiľakovo

Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté. Ú zem né rozhodnutie na predm etnú stavbu bolo 
vydané dňa 26.09.2016 Obcou Radzovce pod číslom RD-SP-029/2016.



Obec Radzovce zastúpená starostom obce Ing. Péterom  Györgyöm, ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 119 ods. 3 [na základe určenia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. KSUBB-2005- 
637/1200-2: OŠSS zo dňa 10.05.2005] v súlade s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územ nom  plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho  noviel a neskorších predpisov v znení jeho  noviel a 
neskorších predpisov, v  zmysle § 2 písm . e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom  č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení jeho  neskorších predpisov v  súlade s ustanovením  § 61 ods. (4) stavebného 
zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému 
úradu dobre známe pom ery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, upúšťa v zm ysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do termínu: 07 .07 .2017 , inak k nim 
nebude prihliadnuté. Na pripomienky a námietky, ktoré mali a mohli byť uplatnené v územnom 
konaní sa neprihliada.

Účastníci konania m ôžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť v budove M estského úradu vo 
Fiľakove v kancelárii Spoločného obecného úradu so sídlom vo Fiľakove - oddelení stavebného 
poriadku č. dverí 10 na prízem í (úradné hodiny: pondelok až štvrtok: od 7.30 do 11:30 hod. a od 12:30 
do 16.00 hod. a piatok 7.30 - 11.30 hod.).

A k sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, m usí jeho  zástupca predložiť 
písomnú plnú moc s podpisom  toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

i

Ing. Péter György 
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona 
v súlade s § 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a 
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fiľakovo. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia.

M esto Fiľakovo tým to potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia:

Vyvesené d ň a : .......................................................... Zvesené d ň a : ...

Počas vyvesenia oznám enia boli - neboli podané nám ietky a pripom ienky

Pečiatka a podpis:

Doručí sa:
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo -  2x 
lx  v spise


