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Podľa rozdeľovníka 
   

   

 

Verejná vyhláška 

 

 

Dňa 19.05.2021 podali vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 433, 
postaveného na pozemku parcelné číslo CKN 458, v zastúpení Bytovým spoločenstvom domu 433, Š. 
Moysesa 433/29, 96501 Žiar nad Hronom – predseda Sylvia Čerťaská, návrh na kolaudáciu stavby „Prístavba 
predsadených lódžií k BD Š. Moysesa 433/22-24“ v katastrálnom území Žiar nad Hronom. Stavebné povolenie 
zo dňa 08.07.2020 pod číslom spisu 1839/2020, O:18550/2020 vydalo mesto Žiar nad Hronom (právoplatné 
dňa 12.08.2020). 
  

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie. Predmetom konania je nahradenie pôvodných 
12 ks „francúzskych balkónikov“ za prefabrikované betónové predsadené lodžie a realizácia 4 ks nových 
prefabrikovaných betónových predsadených lodžií.  

 
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  príslušným stavebným úradom, v súlade 
s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie 
kolaudačného konania a 
 
 

n a r i a ď u j e  
 
 
k  predloženému  návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 
06.07.2021 (utorok) o 10.00 hod. 

 
so stretnutím na tvare miesta (Bytový dom súpisné číslo 433, Š. Moysesa 433/22, 24, 965 01 Žiar na Hronom). 
 

Na ústne pojednávanie navrhovateľ pripraví doklady v zmysle § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
  
 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, odbore 
stavebného poriadku (budova Okresného úradu Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, VI. poschodie, 
č. dverí 84) v úradných hodinách – pondelok a streda v čase od 7.30 do 15.30 hod a na ústnom pojednávaní. 

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

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.    

Vec 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žiar nad Hronom 
19.05.2021 OSP-2120/2021 

O:15748/2021 
Ing. Holosová/6787142 
Stanislava.holosova@ziar.sk 
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 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca sa musí preukázať písomným 
plnomocenstvom. 
 

 

 

 

 

        
 
 
 
 

 
Toto oznámenie má po povahu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia sa vykoná tak, že sa písomnosť 
v súlade s ustanovením  § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(správny poriadok) vyvesí  po dobu 15 dni na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom, na webovom sídle mesta 
a v bytovom dome č. 433. 
 
 

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

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––- 
           podpis oprávnenej osoby 
                 odtlačok pečiatky 
 
 
Toto oznámenie je vyhotovené ako originál 5x v listinnej podobe a 4x v elektronickej podobe. 
 
 
Oznámenie sa doručí: 
 

účastníci verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie: 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 433 – Bytové spoločenstvo domu 433, Š. 
Moysesa 433/29, 96501 Žiar nad Hronom, predseda Sylvia Čerťaská 

2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

− Odbor starostlivosti o životné prostredie 
3. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

− Odbor EaF, Ing. Zuzana Beliančinová 

− Odbor ŽPaI, Ing. Marcela Gendiarová 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 
5. REVITALSTAV SK, s.r.o., Hviezdoslavova 36/33, 03601 Martin 
6. Viliam Schmidt, Lovčica 10, 96623 Lovčica – Trubín – odborný dozor 
7. Ing. Ján Noga – PRONOX, Hviezdoslavova 46/15, 96501 Žiar nad Hronom  - projektant 

Mgr. Peter Antal 
primátor 


