Obec Tajov
Číslo: OcÚ-172-004/2016/MM-obnova/2019/Gy
Vybavuje/tel.: Ing. Györeová

v Tajove 08.03.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí obnoveného kolaudačného konania
a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Navrhovateľ, spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO:
36 403 008, v konaní zastúpený spoločnosťou Martel Slovakia, s.r.o., IČO: 36 398 276, so sídlom
Bystrička 301, 038 04 Bistrička, podal dňa 22.3.2016 na Obecnom úrade v Tajove, stavebnom úrade
návrh na kolaudáciu stavby „Tajov - záhradkárska časť Beňová, rozšírenie NN k RD“ – líniová stavba
v k.ú. Tajov a k.ú. Podlavice.
Uskutočnenie stavby povolila obec Tajov stavebným povolením č.j.: 9-004/2015/MM, ev.č.:
3/2015 zo dňa 27.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6. júna 2015. Uskutočnenie zmeny
stavby pred jej dokončením povolila obec Tajov rozhodnutím číslo spisové 316-004/2015/MM, číslo
evidenčné 13/2015 zo dňa 9.10.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6. novembra 2015.
Na stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č.j.: 172-004/2016/MM, ev.č.: 2/2016 z
19.5.2016 (ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 8.06.2016). Vzhľadom k tomu, že v konaní boli
opomenutí účastníci konania, čím boli naplnené dôvody pre obnovu konania podľa §62 ods.l písm.c)
správneho poriadku, rozhodnutím obce Tajov, stavebným úradom pod č. 172-009/2016/MM, Ev .č.:
2/2018 zo dňa 07.02.2018 bola nariadená obnova kolaudačného konania č.j.: OcÚ 172/2016, ktoré
bolo ukončené kolaudačným rozhodnutím č.j.: 172-004/2016/MM, ev.č.: 2/2016 zo dňa 19.5.2016
(právoplatné dňa 08.06.2016 a bolo ním pre spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 403 008, podľa §82 ods. l povolené trvalé užívanie stavby „Tajov záhradkárska časť Beňová, rozšírenie NNk KB“.
V súlade s § 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 upovedomuje a doručuje začatie obnoveného kolaudačného 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), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona
oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a súčasne k
predloženému návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutoční dňa
02.04.2019 (utorok) o 9:30 hod.
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so stretnutím prizvaných na MsÚ v Banskej Bystrici, ČSA 26, 2.posch., m.č. 244 (zasadačka SÚ).
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Tajove, 976 34 Tajov 79,
tel.č.: 048/4197300, (prípadne na MsÚ Banská Bystrica), vybavuje: Ing. Györeová/mail:
obec.tajov@stonline.sk.
Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská k návrhu
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa v zmysle § 80 ods. 2 na ne neprihliadne.
Pokiaľ sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Janette Cimermanová
starostka obce
Tajov

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. §26 ods. 1 zák. číslo 71/1967 Z.z. o
správnom konaní v platnom znení.
V zmysle ust. § 26, ods. 2 zák. č. 71/1967 Z.z., musí byť oznámenie vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Tajov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Toto oznámenie je súčasne
zverejnené na elektronickej úradnej obce Tajov, ktorá je dostupná na webovej stránke
www.obectajov.sk.

12. 3. 2019
...........................................................
Vyvesené dňa :

...….......................................
Zvesené dňa :

Na vedomie:
1. SSDistribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
2. Martel Slovakia, s.r.o., Bystrička 301, 038 04 Bistrička
3. Mesto Banská Bystrica, PS-ESM, ČSA 26, Banská Bystrica, 975 39
4. Slovenský pozemkový fond, SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
ďalší vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností sa upovedomujú verejnou vyhláškou
5. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
6. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
7. Inšpektorát práce, Partizánska 98, 974 01 Banská Bystrica
8. OÚ, Odd. OH, Nám. Ľ. Štúra 1, 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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