
 
Mesto Banská Bystrica 

 

_____________________  

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk 
 

 

 

 

Váš list zn / zo dňa Naša značka Vybavuje / linka Banská Bystrica 

 PS-OPA 13779/18958/2022 Mgr. K. Kubšová 

048/ 4330 871 

15.07.2022 

 

 

Vec:  Urbanistická štúdia „Militis, Banská Bystrica“ – oprava písomnosti 

 

lokalita: k. ú. Sásová,  

obstarávateľ: KK Corp, s.ro., Námestie SNP 17, Banská Bystrica 

zhotoviteľ: Ing. arch. Andrej Olah, Grau architects, mejk s.r.o., SK 2205 AA 

OSO: Ing. arch. Ľubomír Keleman, reg. č. 439 

platná ÚPD: ÚPN mesta Banská Bystrica v znení ZaD č.1 – č.6 

 

V zmysle § 4 odst. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) je prostredníctvom spol. KK Corp, s.r.o, Námestie SNP 17, Banská Bystrica obstarávaná 

urbanistická štúdia „Militis, Banská Bystrica“  prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súlade s §2a 

stavebného zákona. 

Mesto Banská Bystrica, ako orgán územného plánovania garantujúci komunálne záujmy, na základe § 4 

odst. 3 zákona č.50/1976 Zb. v znp. (stavebný zákon) 

u d e ľ u j e   s ú h l a s  

so Zadaním k urbanistickej štúdii „Militis, Banská Bystrica“ 

ktorého znenie bolo zverejnené, prerokované a zároveň bolo predložené v Komisii Mestského 

zastupiteľstva pre výstavbu a technickú infraštruktúru dňa 09.06.2022. 

 

Na základe horeuvedeného Mesto Banská Bystrica 

 

s ú h l a s í  

 

s vypracovaním urbanistickej štúdie „Militis, Banská Bystrica“ 

 

Obstaranie dokumentácie urbanistickej štúdie „Militis, Banská Bystrica“ zabezpečuje v súlade so 

„Zadaním“ investor na vlastné náklady prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a 

stavebného zákona. 

Urbanistická štúdia „Militis, Banská Bystrica“ bude územnoplánovacím podkladom 

spracovaným v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov a v podrobnosti a v zmysle §2 odst.1 a §3 odst.3 Vyhlášky č.55/2001 

o územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacích dokumentáciách.  

Urbanistická štúdia  bude v zmysle § 4 ods. 1 stavebného zákona slúžiť ako územnoplánovací 

podklad pre vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta Banská Bystrica. 

 

 

 S pozdravom 

 

 

 

 

Ján Nosko 

primátor mesta 
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