
Mesto Fiľakovo
Mestský úrad vo Fiľakove

H Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Číslo: MSU-FIL-29/2022-4
vybavuje: Ing. Vladimír Šoóš (047/4382501,0915264235)

Fiľakovo 06.09.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí konania o dodatočnom povolení spojeného s kolaudačným konaním stavieb 

verejnou vyhláškou podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení 
a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením

Dňa 03.04.2020 podal stavebník: Ing. Ferdinand Búdy, bytom: Farská lúka 32, 986 01 
Fiľakovo, na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné povolenie stavieb: SO.01 Rodinný dom, SO.02 
Garáž a SO.03 Sklad, na pozemkoch pare, č.: KN-C 3250/3 - SO.01, 3250/4 - SO.02 a 3250/5 - 
SO.03, katastrálne územie: Fiľakovo. Súčasne podal aj návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
predmetných stavieb.

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný 
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) 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

oznamuje 
podľa § 88a a § 80 stavebného zákona začatie konania o dodatočnom povolení spojeného 
s kolaudačným konaním stavieb:

„SO.01 Rodinný dom, SO.02 Garáž a SO.03 Sklad“
na pozemkoch pare, č.: KN-C 3250/3 - SO.01,3250/4 -SO.02 a 3250/5 - SO.03, katastrálne územie: 
Fiľakovo a súčasne v predmetnej veci nariaďuje na deň 06.10.2022 o 09.00 hod. ústne 
pojednávanie spojené s miestnym šetrením. Stretnutie účastníkov konania bude na Mestskom 
úrade vo Fiľakove v kancelárii Spoločného obecného úradu so sídlom vo Fiľakove - oddelení 
stavebného poriadku, číslo dverí 10 na prízemí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v úradné dni (pondelok a stredu: 7.30 - 11.30 
hod. a 12.30 - 15.30 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 a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom 
pojednávaní, lebo inak k nim nebude prihliadnuté.



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

v. r.

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 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: 09.09.2022 Zvesené dňa:

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

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

1 x ostáva v spise




