
 

O B E C   V A L A S K Á 

Stavebný úrad 
 

              Obecný úrad, Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská 

–––-—————————————————————————————————————    

Č.: OCÚ-2020/120                    V Brezne dňa: 07.02.2020    

Vybavuje: Ing. Dzubáková /č.t. 048/6306282, gabriela.dzubakova@brezno.sk/ 

 

VEC:  O  Z  N  Á  M  E  N  I  E  o  začatí konania o zmene stavby pred dokončením. 

––--------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––- 

  

     Dňa 30.12.2019 podala a dňa 05.02.2020 doplnila spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. 

so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou eExar sro, Mlynská 42, Selce 

so splnomocneným Mgr. Róbertom Kačíkom na stavebnom úrade  obce Valaská žiadosť  o zmenu 

stavby „10764-Bystrá-pri jaskyni-predľženie NN  kábla z 417/ts/bystra_obec.4” na pozemkoch 

parc.č. KN  - C líniová stavba v k.ú. Valaská. 

    Zmena spočíva v zmene lehoty na dokončenie stavby do 31.12.2020. 

    Uvedeným  dňom  bolo  začaté konanie o zmene stavby pred dokončením. 

    Obec Valaská, stavebný úrad, podľa  § 117 ods.1 zákona č. 50/76 Zb.  o územnom plánovaní  a 

stavebnom poriadku  v  znení neskorších noviel (ďalej len stavebný  zákon), podľa § 68 stavebného 

zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred dokončením a pretože sú stavebnému úradu 

dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej  

stavby,  upúšťa  v zmysle  §  61  ods.  2   stavebného  zákona od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. 

      Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia, inak  

k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote  oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak  sa 

nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc. 

      Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na sídle spoločného   obecného   úradu   -   

Mestský   úrad   v  Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika č.1 v úradných dňoch (pracovné dni okrem 

utorka a štvrtka). 

 

 

  

 

                                                  Mgr. Peter Jenča 

                                                     starosta obce 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona  a musí byť v 

zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to 

vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej 

úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

  

 

    Vyvesené dňa 21. 2. 2020                          Zvesené dňa .............................. 

 

Pečiatka a podpis organizácie, ktorá 

potvrdzuje vyvesenie a zvesenie. 
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Na vedomie: 

Mgr. Róbert Kačík – eExar s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce,  


