
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica

číslo: 2017/009524 Hr. 
vybavuje : Ing. Hric

I Došlo dňa:

v Banskej Bystrici 22.2.2017

i Číslo:
/-3-i»

i Prílohy: ÍUk!.
znak: O Z N Á M E N I E

o začatí konania o predĺžení platnosti právoplatného stavebného povolenia a upustenie od
ústneho konania a miestneho zisťovania

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská 
Bystrica, požiadal listom zo dňa 15.5.2015 Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii o predĺženie platnosti právoplatného stavebného povolenia na stavbu: 
„1/66 Predajná križovatka -  nehodové miesto, podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon č. 
50/1976 Zb.“/.

Rozhodnutie o povolení stavby vydal Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií pod číslom 2014/004922-1 zo dňa 16.2.2015, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 25.3.2015.

Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako 
príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty podľa ČI. IV ods. 1 zák. č. 180/2013Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej sprá\y a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne, ako príslušný 
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /cestný zákon/ v znení neskorších 
predpisov

oznamuje

v zmysle § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., začatie stavebného konania o predĺžení platnosti 
stavebného povolenia:

„1/66 Predajná križovatka -  nehodové miesto“

a pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad 
pre posúdenie predĺženia platnosti právoplatného stavebného povolenia, upúšťa v zmysle § 61 ods. 
2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 
neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť v zmysle § 61 ods. 3 zák.č. 50/1976 Zb. 
najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko ku konaniu o predĺžení 
právoplatného stavebného povolenia má sa za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia 
súhlasí.

Platnosť stavebného povolenia č. 2014/004922-1 zo dňa 16.2.2015, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 25.3.2015 sa predlžuje s novým termínom ukončenia stavby do 31.12.2019.
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Dôvodom úpravy termínu ukončenia su by je nepridelenie finančných prostriedkov na 
stavebné práce, preto nebolo možné zrealizovať stavbu v pôvodnom termíne, t.j. do 12/2017.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahi;_dnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica odbore 
cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Banskej Bystrici, 5. poschodie, číslo kancelárie 516.

Okresný úrad Banská Bystrý 
Námestie L. Štúra 1 

974 05 BanskáfBystrica

Mgr. Martin Martinka
vedúci odboru

Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej d o p ra vy  a pozemných komunikácií žiada dotknuté 
obce Nemecká a Predajná, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyverila na úradnej tabuli obce
na 15 dní posledný deň je dňom doručenia) podľa § 61 ods. 4. stavebného zákona. Po uplynutí 
lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Banská Bystrica 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii s \yznačením m edených údajov. Zároveň 
žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo 
miestnej tlači a zverejnením na webovej stránke.

Potvrdenie dátumu vyvesenia zverejnenia verejnej vyhlášky :


