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MESTO

GELNICA

Sanicke nám. 4, 056 01 Ge I nic a, tel. .•.421 - 53 - 4814 110

V Gelnici, dňa 29. Ol. 2018

Číslo: 35!2018/-201700543/0zn-Tá

VEREJNÁ VYHLÁKA

OZNÁMENIE
O

začatí stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona

Spoločnosť ARTON s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO 31595154 podala
prostredníctvom splnomocnenca Ing. Waltera Cehulu, SNP 24, 056 01 Gelnica dňa 07. 12. 2017 na
tunajší stavebný úrad Mesta Gelnica žiadosť o vydanie povolenia 1 ks reklamnej stavby na západnú
štítovú stenu bytového domu (80) s. Č. BB, parc. Č. CKN 419/2, zastavané plochy a nádvoria, k. Ú.
Gelnica, vo vlastníctve podľa LV Č. 2916 vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Nakoľko predložená žiadosť vrátane jej príloh neposkytovala dostatočný podklad na
posúdenie navrhovanej stavby a neobsahovala predpísané náležitosti v zmysle § 8 vyhl. Č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
bol žiadateľ výzvou č.
2017!00543/Prer.
Zo dňa 15. 12.2017 vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokladov a konanie bolo
zároveň prerušené.
Žiadosť bola doplnená dňa 2. l. 2018 a 29. 01. 2018. Po doplnení sa stala
úplnou a poskytuje dostatočný podklad pre jej posúdenie a pokračovanie v konaní.
Podľa predloženej dokumentácie ide o 1 ks reklamnej stavby (ďalej iba IIRS") s max. vývesnou
plochou 100 m2 (10 m x 10 ml. Reklamnú plochu tvorí elastická plachta, ktorej hlavným nosným
prvkom je oceľová rámová konštrukcia z tenkostenných. profilov 40 y 40 x 4 mm. Konštrukcia RS
bude ukotvená do obvodového plášťa pomocou oceľových kotiev priemeru 10 mm v každom rohu
a v poli po 2 m so zapustením min. SO mm do nosnej ŽS časti obvodového panelu.
Mesto Gelnica ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky na základe predloženej žiadosti a podľa ustanovenia § 18
ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
v spojení s § 61 ods. 4. stavebného zákona v jeho platnom znení
oznam uje
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o povolení
1 ks reklamnej stavby na západnú štítovú stenu bytového domu (BO) s. č. BB, parc. č. CKN 419/2,
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Gelnica.
Pretože stavebnému
úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od miestneho zisťovania a upúšťa aj od ústneho rokovania.

Účastníci
stavby uplatniť

konania

mozu

svoje

námietky

k vydaniu

povolenia

1 ks reklamnej

najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak sa niektorý z
dotknutých
orgánov nevyjadrí k podkladom žiadosti v určenej lehote, v zmysle § 61 ods. 6
stavebného zákona sa považuje, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak
niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím.
Ak sa nechá niektorý účastník v konaní zastupovaŕ, musí jeho zástupca predložiť plnú moc s
uvedením rozsahu plnomocenstva a overeným podpisom zastupovaného.
Do podkladov
tunajšom

stavebnom

rozhodnutia

môžu účastníci

konania

a dotknuté

orgány

nahliadnuť

na

úrade.

Projekt RS vypracoval:
Ing. Peter Škoda, Bajzova 26, 010 01 Žilina.
Spôsob uskutočn?_{lia RS: dodávateľsky fi. LA-MA s.r.o., Rojková 754,013 05 Belá.
Zoznam účastníkov konania:
-

stavebník - ARTON s. r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, v zastúpení Ing. Walter Cehuľa, SNP 24,
056 01 Gelnica,
- projektant -Ing. Peter Škoda, Bajzova 26,01001 Žilina,
- vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. Č. 1313, na pozemku parc. Č. CKN 419/2,
zastavané plochy a nádvoria, k. Ú. Gelnica.
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Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

Toto oznámenie je v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámené formou verejnej vyhlášky
a oznamuje sa účastníkom konania vyvesením na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým za
účelom oznámenia začatia stavebného konania účastníkom konania.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Dotknuté orgány S3 o začatí konania upovedomujú jednotlivo.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa:

J.P·.. PJ......?P.1.,f..................

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

.

.

_Doručuje sa verejnou vyhláškou IJčastní~9rn konania:
-

stavebník - ARTON s. r. o., Komenského 27, 01001 Žilina, v zastúpení Ing. Walter Cehuľa, SNP 24,

05601 Gelnica,
- projektant --Ing. Peter Škoda, Bajzova 26,01001 Žilina,
- vlastníci bytov a nebytových priestorov stavbou dotknutého bytového
pozemku parc. č. CKN 419/2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Gelnica,
1. Mesto Gelnica, Banícke námestie

domu

s. č. BB, na

č. 4, 05601 Gelnica - vyvesením na úradnej tabuli mesta

Gelnica a internetom na webovom sídle: www.Gelnica.sk.
2. Vchodové vstupné vráta bytového domu s. č. 1313, na pozemku parc.

č. CKN 419/2, k. ú. Gelnica.

ľ'Ja vedomie:.
1. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1,05601 Gelnica - ŠOPaK
2. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1,05601 Gelnica - OH
3. OR PZ SR, 001 Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1,05201 Spišská Nová Ves
4. LA-MA s. r. o., Rojkova 754, 013 OSBelá .- dodávate!' RS
5. Mesto Gelnica - stavebný úrad (spiS)

