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V Jasení, dňa: 22.06.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC:
OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od
ústneho pojednávania
Dňa 18.05.2022 podali Milan Hôrčik a manželka Mária Hôrčiková, obidvaja bytom
Jasenie č. 133 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom, žumpa
a prípojky na siete technického vybavenia územia“ na pozemku C-KN parc. č. 164/2
(rodinný dom, žumpa) a na poz. E-KN parc. č. 1457 (prípojky inžinierskych sietí),
k. ú. Jasenie, ešte pred jej dokončením.
Zmeny spočívajú v:
1. I.PP: rozšírenie na západnú stranu (rozmer celého I.PP bude 12,0 x 8,0 m), pričom
vzniknú tri nové miestnosti a v jednej miestnosti dobudovanie okenného otvoru
(rozmer 1000/500 mm)
2. I.NP: zmena okenných otvorov (1+1 ks) v miestnostiach č. 1.05. (kuchyňa) a č. 1.07
(obývačka) na francúzske okná (rozmer 1200/2100 mm), zamúranie dverného otvoru
medzi miestnosťami č. 1.05 a 1.07, nezrealizovanie komínového telesa a krbu
v miestnosti č. 1.07 (obývačka), rozšírenie miestnosti č. 1.05 (kuchyňa) o miestnosť č.
1.06 (sklad), ktorý sa nezrealizuje, predelenie miestnosti č. 1.03 (chodba) a č. 1.05
(kuchyňa) stredovým múrom hr. 300 mm a dobudovanie dverného otvoru (rozmer
800/1970 mm), zamúranie okenného otvoru v pôvodnej miestnosti č. 1.06 (sklad) –
rozmer 500/700 mm
3. II.NP – podkrovie: zrealizovanie okenného otvoru (rozmer 1000/600 mm) v miestnosti
č. 2.05 (šatník)
Obec Jasenie ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel
(ďalej len stavebný zákon) oznamuje podľa ust. § 61 ods. 1 a v nadväznosti na ust. § 68
začatie stavebného konania vo veci zmeny stavby ešte pred jej dokončením, známym
účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle
ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť
na Stavebnom úrade mesta Brezno, ako spoločnom stavebnom úrade, so sídlom na Nám. gen.
M. R. Štefánika 1 v Brezne, prízemie, č. dverí 7.

Ing. Marek Kordík, PhD.
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb.
stavebný zákon v znení neskorších noviel povahu verejnej vyhlášky. V zmysle ust. § 26
ods. 2 zák. č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
noviel musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce
Jasenie, 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania.
V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel
je toto oznámenie súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli Obce Jasenie,
prípadne iným vhodným spôsobom v mieste obvyklým ako aj na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli (,,CUET“) v zmysle ust. § 34 zák. č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.
15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania.
Vyvesené dňa .............................................

Zvesené dňa .................................................

Pečiatka a podpis organizácie,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

