Obec Tajov
Číslo: OcÚ-1547/2018-2/Gy-ozn.
Vybavuje/tel.: Ing. Györeová

v Tajove 06.03.2019

Verejná vyhláška
OZNÁMENIE
o začatí spojeného konania o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním podľa §
88a ods. 9) v spojení s § 88 ods.1/, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o upustení od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebníci: Ladislav Boháčik, bytom Tajov č. 340, 976 34 Tajov a Andrea Boháčiková, bytom
Partizánska cesta 17, 974 01 Banská Bystrica, podali dňa 26.06.2018 na obec Tajov - stavebný úrad,
písomnú žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v zlúčenom konaní o povolení užívania
stavby:

„Prístavba prístrešku a zimnej záhrady k chate“
postavenej v obci Tajov v k.ú. Tajov na parc. KN-C č. 1079/137 ku rekreačnej chate súp.č.: 340 (na
KN-C č. 1079/145).
Dňom podania žiadosti začalo konanie o dodatočnom povolení stavby zlúčené s konaním o povolení
užívania stavby.
Na stavbe bol vykonaný štátny stavebný dohľad dňa 20.02.2019, na základe hore uvedenej
žiadosti, za účelom zistenia skutkového stavu veci.
Na miestnom šetrení ŠSD dňa 20.02.2019 bolo zistené, že žiadatelia o dodatočné stavebné povolenie
zlúčené s kolaudačným konaním, stavebníci uskutočnili v k.ú. Tajov na pozemku parcele KN-C č.
1079/137 prístavbu prístrešku a zimnej záhrady k chate súp.č.: 340, ktorá je postavená na KN-C č.
1079/145. Jedná sa o drevenú konštrukciu v časti zimnej záhrady je aj murovaná a zateplená
konštrukcia. Zimná záhrada je postavená na betónových základoch, pôdorysný rozmer je 5040 x 3460
mm. Strecha je pultová, max. výšky +3,56m. Zastavaná plocha prístrešku a terasy je 33,15 m2.
Zastavaná plocha zimnej záhrady je 17,79 m2.
Stavebník predložil ku zrealizovanej prístavbe a zimnej záhrade projektovú dokumentáciu,
vypracovanú ATELIERLO, s.r.o., IČO: 46744282, Na troskách 3, Banská Bystrica.
Stavebník uviedol, že stavba „Prístavba prístrešku a zimnej záhrady k chate“ bola realizovaná
v roku 2018 svojpomocne so stavebným dozorom, ktorý vykonával Pavel Zachar, Rudohorská 7,
Banská Bystrica, IČO: 33900400.
V súlade s § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods.
3, § 26 ods. 1 správneho poriadku v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že sa jedná o stavbu s
veľkým počtom účastníkov konania a účastníci konania alebo ich pobyt nie je známy, stavebný úrad
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upovedomuje a doručuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou.

Obec Tajov zastúpená starostkou obce Janette Cimermanovou, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),
oznamuje
v súlade s § 88a ods. 7), 9) vo väzbe na § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona v znení neskorších
predpisov všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného konania o
dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním.
Vzhľadom k tomu, že orgán štátneho stavebného dohľadu vykonal dňa 20.02.2019 štátny stavebný
dohľad na mieste predmetnej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od ústneho
pojednávania a miestneho šetrenia. V konaní o dodatočnom povolení stavby sa stavebný úrad riadi
primerane ustanoveniami § 32 a § 58 až § 66 staveného zákona.
Účastníci konania v zmysle § 61 ods. 3, stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr do sedem pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude
prihliadnuté.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
námietky účastníci konania, inak sa má za to, že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. V
zmysle § 36 ods.3 a § 61 ods.6 stavebného zákona, ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na
riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad predĺži lehotu na základe jeho žiadosti, podanej pred jej
uplynutím.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade Tajov, Tajov 79, 976 34
Tajov, tel.č.: 048/4197300, prípadne na Mestskom úrade, ČSA 26, Banská Bystrica, na II. poschodí m.
č. 226 v úradných hodinách, najneskôr však na ústnom konaní. Vybavuje: Ing. Györeová / mail:
obec.tajov@stonline.sk.
Ak v určenej lehote účastník konania a orgán štátnej správy neoznámi svoje stanovisko k predmetu
konania, má sa za to, že s dodatočným povolením uvedenej stavby súhlasí.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
ku konaniu písomné plnomocenstvo toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
V konaní o dodatočnom povolení stavby sa stavebný úrad riadi primerane ustanoveniami § 58 až § 66
staveného zákona.

Janette Cimermanová
starostka obce
Tajov

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona
v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 3, § 26 ods. 1 správneho poriadku v znení neskorších
predpisov. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení musí byť
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toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Tajov a 15-ty deň tejto lehoty je dňom
doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní je toto oznámenie súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Tajov,
ktorá je dostupná na webovej stránke obce Tajov.

8. 3. 2019
…........................................................
Vyvesené na úradnej tabuli dňa

........................................................
Zvesené z úradnej tabuli dňa

Na vedomie:
1. Ladislav Boháčik, Tajov č. 340, Tajov
2. Andrea Boháčiková, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica
3. ATELIERLO, s.r.o., Na troskách 3, Banská Bystrica
4. Pavel Zachar, Rudohorská 7, Banská Bystrica
5. Urbárske pozemkové spoločenstvo Podlavice, Povstalecká 55, 974 09 Banská Bystrica
ďalší vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností sa upovedomujú verejnou vyhláškou
6. MsÚ, odd. ŽP - tu
7. MsÚ, odd. ZT-PR – tu
8. MsÚ, odd. ZT-OP – tu
9. OkÚ – OSŽP – PLO, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Známe a neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa upovedomujú verejnou vyhláškou.
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