
 

 

O B E C   P O D B R E Z O V Á 

Stavebný úrad 

 
Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová   

Č.: 655/2020/OcÚ                                                                                V Podbrezovej dňa: 23.6.2021   

Vybavuje: Ing. Dzubák ( č. tel. 048/6306287) 

Email: milan.dzubak@brezno.sk 

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Vec: 

Oznámenie konania o zmene účelu užívania časti stavby spojeného s miestnym šetrením. 

________________________________________________________________________________ 

 

   Obec Valaská, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská  podala  dňa 22.12.2020 na tunajšom úrade 

žiadosť o vydanie rozhodnutia na zmenu v užívaní časti stavby bytového domu na pozemku parc.č. 

1675 v k.ú. Valaská, súp.č. stavby 448  “Obchodné priestory na prízemí-potraviny„ na „Detské 

interiérové ihrisko“  a dňa 21.6.2021 podanie doplnila. Dňom podania žiadosti začalo konanie 

o zmene v užívaní časti stavby. 

Obec Podbrezová, ako príslušný stavebný  úrad  podľa § 117 ods.1 a § 119 ods.3 zákona  č. 50/1976 

Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej 

len stavebný úrad), podľa § 85 v náväznosti na § 80 stavebného zákona oznamuje účastníkom 

konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene užívania časti stavby spojeného s miestnym 

zisťovaním a ústnym pojednávaním  
 

na deň  21.7.2021 t.j. streda o 10:00 hod. 

 

so zrazom pred stavbou bytového domu na pozemku C-KN parc.č. 1675 k.ú. Valaská. 

(ulica Školská, súpisné č. 448) 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr 

pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zákonný zástupca sa 

preukáže písomnou plnou mocou. 

Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť  na stavebnom úrade v sídle Spoločného 

obecného úradu – Nám.gen.M.R.Štefánika č.1, Brezno, prízemie, kancelária č.13,  v úradných 

dňoch. 

 

       Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním podľa ustanovenia § 18 vyhlášky MŽP SR 

č.453/2000Z.z. - ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je navrhovateľ 

povinný pripraviť: 

a) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a  spôsobilosti    prevádzkových  zariadení 

na plynulú  a bezpečnú prevádzku, správu o výsledku komplexného vyskúšania, prípadne skúšobnej 

prevádzky, pokiaľ sa vykonávala 

b) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby so   

súhlasom stavebného úradu môže tieto zmeny vyznačené v dokumentácii overiť stavebný úrad v 

stavebnom konaní, pokiaľ konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním 

c) doklady o overení požadovaných  vlastností výrobkov 

 

 

 



 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 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 a na elektronickej úradnej tabuli 

správneho orgánu v zmysle §  34 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia 

 

 

 

Mgr. Ladislav Kardhordó 

starosta obce 

 

 

 

Vyvesené dňa ......................      Zvesené dňa ...................... 

 

 

 

                                          Pečiatka a podpis organizácie, 

                                         ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

 


