Obec Králiky
Okres Banská Bystrica

Stavebný úrad
---------------------------------------------------------------––––––––––––

prot. č. Oc.Ú.- 182/2020/PM
Vybavuje : PhDr. Paučo

Králiky
dňa : 10.07.2020

Podľa rozdeľovníka

Vec :

Upovedomenie účastníkov konania o predložení odvolania
spolu so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu v zmysle
§ 57 ods. 2 Zák. č. 71/67 Zb.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Dňa 22.04.2020 pod č. Oc.ú.- 81/2020/PM bolo Obcou Králiky
okres Banská Bystrica vydané stavebné povolenie v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný
zákon / v úplnom znení na stavbu „ Rodinný domu, žumpa a
inžinierske
siete.
”
Stavebné
povolenie
bolo
vydané
pre
stavebníkov Vladimír Rusko a manž., JUDr. Júlia Rusková, Lúčna
č. 186/13, Nemce 974 01 v k.ú. Králiky na pozemku parcelné číslo
KN 704/1, 704/5 a 927/2. Voči stavebnému povoleniu podal odvolanie
Ing. Miloš Ország, Bakossova č. 37, Banská Bystrica 974 01 v
zastúpení JUDr. Tatiana Kubincová PhD., M. Rázusa č. 20, Banská
Bystrica 974 01 (ďalej len "Odvolanie").
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad odvolaniu nemôže vyhovieť,
stavebný úrad podľa § 57 ods. 2 Správneho poriadku upovedomuje
účastníkov konania, že listom zo dňa 10.07.2020 stavebný úrad
predložil Odvolanie spolu s celým spisovým materiálom týkajúcim sa
uvedenej veci odvolaciemu orgánu - Okresnému úradu Banská
Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra č. 1,
Banská Bystrica 974 05.
Toto Upovedomenie bude v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručené formou
verejnej vyhlášky.
Toto Upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších
predpisov v súčinnosti s § 36 ods. 4 stavebného zákona a preto
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Králiky.

- 2 Zároveň bude toto Upovedomenie zverejnené na webovom sídle obce
Králiky - www.obeckraliky.sk

Ivan Š k a m l a
starosta obce
Vyvesené dňa : 10.07.2020

Zvesené dňa : ........................

Podpis a razítko starostu obce Králiky
ktorý potvrdzuje vyvesenie a zloženie
Upovedomenia
Poznámka : 1 x potvrdené oznámenie po 15 dňoch / s prípadnými
námietkami a pripomienkami / vrátiť tunajšiemu úradu.
Doručí sa :
1/ Známym a neznámym účastníkom konania, fyzickým a právnickým
osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté sa rozhodnutie doručuje verejnou
vyhláškou
Na vedomie :
1/
2/
3/
4/

Vladimír Rusko, Lúčna č. 186/13, Nemce 974 01
JUDr. Júlia Rusková, Lúčna č. 186/13, Nemce 974 01
Ing. Miloš Ország, Bakossova č. 3868/37, Banská Bystrica 974 01
JUDr. Tatiana Kubincová, PhD., M. Rázusa č. 20, Banská Bystrica
974 01
5/ Aequitas s.r.o., Dolná 19, Banská Bystrica 974 01
6/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej
politiky, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05.

