Obec Mašková
Mašková 76, 985 11 Halič
Číslo: 117/2021 – Ma

V Lučenci 12.11.2021

Vybavuje: Gerát 4333725 

Oznámenie
o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Navrhovateľ: Obec Halič, Ulica mieru 66, 985 11 Halič, IČO: 00316091 podal dňa
03.11.2021 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

"Úprava existujúceho priechodu pre chodcov, existujúcej autobusovej zastávky
a vybudovanie novej autobusovej zastávky Halič časť Dolná Telka"

na pozemkoch parcelné čísla

EKN-860, 872, 883/1
CKN-883/14, 883/55

katastrálne územie

Halič

Obec Mašková ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje podľa §
36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliada.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci územného konania o umiestnení stavby. Ak niektorý z orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím,
primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej
alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v budove Mestského úradu v Lučenci, Ulica
novohradská 1, Lučenec /prízemie, č. dverí 141/.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26
ods. 2 správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Mašková
a obce Halič. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Ing. Bronislava B r a b l e c o v á
starostka obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Oznámenie sa doručí :
Obec Halič, Ulica mieru 66, 985 11 Halič, IČO: 00316091
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Ľuba Mokošová, Rúbanisko II. 420/23, 984 03 Lučenec
Okresný úrad Lučenec – pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Banská Bystrica – odbor cestnej dopravy a PK
OR PZ , ODI , Dr. Vodu 5, 984 01 Lučenec
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

