
Obec Radzovce
Obecný úrad v Radzovciach 

H 985 58 Radzovce 506
Číslo: 220/2020
vybavuje: Ing. Lucia Olšiaková (047/4382501, mobil 0915 264 235)

Radzovce 13.11.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa 

§ 36 ods. (4) a § 61 ods. (4) zák. č. 50/1976 Zb. (verejnou vyhláškou)
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Stavebník: Mesto Fiľakovo
so sídlom: Radničná 25,986 01 Fiľakovo

podal dňa 13.11.2020 v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom 
stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:

„Detské ihrisko“
na pozemku pare, č.: KN-C 2618/3, katastrálne územie: Fiľakovo. Stavebný úrad po posúdení 
predložených dokladov spojil územné konanie so stavebným konaním podľa § 39 a ods. (4) stavebného 
zákona. Dňom podania žiadosti bolo konanie vo veci začaté.

Obec Radzovce v zastúpení starostom obce Ing. Péterom Gyôrgyom, 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 územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších 
predpisov, oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania a pretože sú stavebnému 
úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 36 ods. (2) a § 61 ods. (2) stavebného zákona od ústneho 
pojednávania. Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr v lehote do 
7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v úradné dni (pondelok a stredu: od 7.30 do 11:30 
hod. a od 12:30 do 16.00 hod. a piatok 7.30 - 11.30 hod.) v budove Mestského úradu vo Fiľakove 
v kancelárii Spoločného obecného úradu so sídlom vo Fiľakove - oddelení stavebného poriadku, číslo 
dverí 10 na prízemí.

Ing. Péter Gyärgy 
starosta obce



Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. (4) a § 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 
a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Mesto Fiľakovo potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia

Vyvesené dňa: la n. m Zvesené dňa:...........................................

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Príloha: - situácia stavby

Doručí sa:
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo - stavebník 

lx ostáva v spise


