
Obec Horná Mičiná 

Číslo: OcÚ 266/2020/Go-11. 

Oznámenie 

------ --

Horná Mičiná 18.5.2021 

o pokračovaní konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

v zastúpení Dušanom 
Strelcom, ktorý podal diía 9.10.2019 a čiastočne doplnil dňa 
28.1.2020 (po vydaní rozhodnutia o zastavení konania) na Obec Horná Mičiná, Obecný úrad v Hornej 
Mičinej, stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom Stilo 4iB", 
ktorá je navrhnutá na pozemkoch pare. KN-C č. 681/6 (Rodinný dom+ spevnené plochy+oporné 
múry+ oplotenie) v kat. úz Horná Mičiná a pozemky stavbou dotknuté pare. KN-C č. 681/5 (pripojenie 
IS) v kat. úz. Horná Mičiná v Hornej Mičinej. 
Stavebný úrad dňa 15.10.2019 prerušil konanie a vyzval stavebníka, aby v lehote 60 dní doplnil svoje 
podanie o chýbajúce podklady. Po uplynutí tejto lehoty dňa 7.1.2020 konanie zastavil, nakoľko 
v stanovenej lehote podklady neboli doplnené. Stavebník sa v zákonom stanovenej lehote voči 
rozhodnutiu o zastavení odvolal a vec bola postúpená na nadriadený orgán t. j. Okresný úrad Banská 
Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý rozhodnutie zrušil a vrátil vec na nové konanie. 
Stavebný úrad konanie opäť prerušil 4.5.2020 a vyzval stavebníka na doplnenie podkladov ku 
konaniu. Stavebník svoje podanie o chýbajúce doklady doplnil naposledy dňa 16.6.2020. Stavebný 
úrad na základe doplnených dokladov nariadil ústne pojednávanie bez miestneho zisťovania, ktoré 
zvolal na deň 11.8.2020. Na ústnom pojednávaní bolo zistené, že stavba oporných múrov si 
vyžadovala doplnenie ďalších dokladov. Stavebník tieto doklady doplnil naposledy na Obec Horná 
Mičiná dňa 3.2.2021, ktoré boli doručené na mesto Banská Bystrica ako spoločný stavebný úrad dňa 
24.2.2021. Nakoľko povaha veci nedovoľovala stavebnému úradu rozhodnúť bez vykonania takých 
procesných úkonov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť a bezprostredný kontakt jednotlivých 
účastníkov konania, dotknutých orgánov a iných zúčastnených osôb navzájom, v určitom čase a na 
určitom mieste, stavebný úrad dňa 15.2.2021 postupom podľa ust. § 142h písm. b) stavebného zákona, 
predlžil lehotu na vykonanie úkonu. 

Účastníci konania: zastúpení 
Dušanom Strelcom, a ďalší účastníci konania známe a neznáme 
fyzické a právnické osoby, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a 
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sú o konaní upovedomené verejnou vyhláškou; 

Obec Horná Mičiná, zastúpená podľa ust. § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení, starostom Ivanom Lenárom, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákona) v znení neskorších predpisov v súlade § 35, 36 a § 60, 61 stavebného zákona oznamuje
pokračovanie stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania, v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona nariad'uje ústne pojednávanie
a miestne zisťovanie na deň

Ocú 266/2020/Go-ozn. II. 








