
Obec Radzovce
Obecný úrad v Radzovciach 

H 985 58 Radzovce 506
Číslo: 5/2021
vybavuje: Ing. Lucia Olšiaková (047/4382501, mobil 0915 264 235)

Radzovce 25.01.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania formou verejnej vyhlášky

Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo (IČO: 00 316 075)
so sídlom: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

podal dňa 19.01.2021 v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom 
stavebnom úrade návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

v 
„Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Sávoľskej ceste 

-Brownfield Fiľakovo“,
obsahujúcej stavebné objekty:

SO.01 Administratívna budova
SO.02 Skladová oceľová hala
SO.03 Výrobná oceľová hala
SO.04 Vrátnica
SO.05 Parkoviská
SO.06 Komunikácie, spevnené plochy
SO.07 Dažďová kanalizácia ORL
SO.08 Vodovodná prípojka
SO.09 Kanalizačná prípojka ČOV
SO. 10 Trafostanica + VN prípojka
SO. 11 Verejné osvetlenie
SO. 12 Oplotenie
SO.13 Sadové úpravy

na pozemkoch pare, č.: KN-C 3546/19, 3546/63, 3546/116, 3546/117, 3546/149, 3546/384, 
3546/385, 3546/458, 3546/471, 3620/1 (=KN-E 760/5), 3788/1 (=KN-E 2331), 3794/1 (=KN-E 
2341) a 3882/2 (=KN-E 1414), katastrálne územie: Fiľakovo. Uvedeným dňom bolo konanie vo 
veci začaté.

Obec Radzovce zastúpená starostom obce Ing. Péterom Gyorgyom, ako príslušný stavebný 
úrad podľa § 119 ods. (3) [na základe určenia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici zo 
dňa 10.05.2005 č. KSUBB-2005-637/1200-2:OŠSS] a v súlade s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
(ďalej len stavebný zákon) v znení jeho neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 
(4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a súčasne 

nariaďuje
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 19.02.2021 o 9:00 hod.
so stretnutím na Mestskom úrade vo Fiľakove vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí 
č. dverí 22.



Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť v budove Mestského úradu 
vo Fiľakove v kancelárii Spoločného obecného úradu so sídlom vo Fiľakove - oddelení stavebného 
poriadku č. dverí 10 na prízemí 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.) a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri 
ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Péter Gyorgy 
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona 
v spojení s § 26 ods. (2) správneho zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Mesta Fiľakovo. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Mesto Fiľakovo potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia.

Vyvesené dňa:............... .?.$».?.Q21........... Zvesené dňa:...............................................

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Príloha: - lx situácia

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

-lx ostáva v spise


