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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

Oznámenie 
o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 

 a upustenie od ústneho pojednávania 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   

 Žiadateľ:  ARDIS a. s., (IČO: 36056189) 

so sídlom:  Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom  

podal dňa 12.09.2022 v zastúpení Mgr. Miroslavom Vrbanom, riaditeľom spoločnosti na tunajšom 

stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: 

„Obytná zóna“ 

obsahujúcej: SO-01 Rodinné domy 01/1 – 01/70 

  SO-02 Rozšírenie verejného vodovodu  

  SO-03 Vodovodné prípojky 

  SO-04 Rozšírenie verejnej kanalizácie 

  SO-05 Kanalizačné prípojky 

  SO-06 Rozšírenie distribučnej siete plynu STL 

  SO-07 Prípojky plynu 

  SO-08 VN prípojka a trafostanica 

  SO-09 Rozšírenie distribučnej siete NN 

  SO-10 Prípojky NN 

  SO-11 Verejné osvetlenie 

  SO-12 Komunikácie a spevnené plochy 

  SO-13 Stavebné úpravy – Športová ulica 

  SO-14 Sadové úpravy + detské ihrisko 

  SO-15 Telefónna sieť 

na pozemkoch parc. č.: KN-E 1421, 1508 a KN-C 1824/1, 3858/1, 3867/1, 3888/1, 3891/1, 

katastrálne územie: Fiľakovo. Územné  rozhodnutie  na  predmetnú  stavbu bolo vydané Mestom 

Fiľakovo dňa 16.09.2019 pod č. D1/2019/00097-7. Žiadateľ žiada o predĺženie platnosti územného 

rozhodnutia o 2 roky. Dňom podania žiadosti bolo konanie vo veci začaté. 

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný 

stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len 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 a v zmysle zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní oznamuje podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona začatie konania o 

predĺžení platnosti územného rozhodnutia účastníkom 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 stavebného zákona od ústneho pojednávania. Účastníci 

konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do termínu 7 pracovných dní od doručenia 

tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.  

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade, t. j. v budove Mestského 

úradu vo Fiľakove v kancelárii Spoločného obecného úradu so sídlom vo Fiľakove - oddelení 

stavebného poriadku číslo dverí 10 na prízemí (pondelok a streda: 7:30 hod. – 11:30 hod. a 12:30 – 

15:30 hod. a piatok: 7:30 – 11:30 hod.), pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc od toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona 

v súlade s § 26 ods. 1  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 

15 dní na úradnej tabuli Mesta Fiľakovo a spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                                                               v. r. 

                  Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                 primátor mesta 

 

 

 

 

Mesto Fiľakovo potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia: 
 

Vyvesené dňa:  ....... 21.09.2022 .............             Zvesené dňa: ............................................ 

 

Počas vyvesenia  oznámenia boli  -  neboli  podané námietky a pripomienky 

 

 

 

 

       Pečiatka a podpis: 

 

 

 

Doručí sa: 

- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – 2x 

 

 

1x ostáva v spise 

 

 

 


