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VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 
 
 

Oznámenie 
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 

 
 
 Ján Šmelko trvale bytom Pri Vyšnej hati 5, Spišská Nová Ves podal na stavebnom úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: „Rekonštrukcia plynofikácie 
bytu č. 5“, v bytovom dome súp. č. 1485 na Baníckej ulici č. 5, byt č. 5, Spišská Nová Ves, na 
parcele registra C KN 2750 a 2751 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

 Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu plynofikácie bytu, ktorá spočíva 
v demontáži pôvodných plynových rozvodov v byte až po plynomer. Bod napojenia nových 
rozvodov je za existujúcim plynomerom. Od bodu napojenia bude vedené plynové potrubie 
k plynovému kotlu PROTHERM Tiger 25 KKZ 42 umiestnenému v kúpeľni a ku šporáku do 
kuchyne. Spaliny z kotla budú odvedené súosím plastovým potrubím 60/100 mm cez komínový 
prieduch nad strechu objektu.  

Mesto Spišská Nová Ves ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov podľa § 61 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania začatie konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa 
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo 
dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote sú povinné 
oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov v určenej alebo 
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Spišskej Novej 
Vsi – oddelení územného plánovania a stavebného poriadku v budove na Štefánikovom námestí 
č. 1 v Spišskej Novej Vsi na 2 poschodí, č. dv. 311, tel. 053 4152 322, vybavuje Ing. da Cruzová, 
email: anna.dacruzova@mestosnv.sk . 
 
 
 
 
 
        Ing. arch. Teodor Štubňa  
                                        vedúci oddelenia ÚP a SP 
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Oznámenie sa doručí: 
1. Ján Šmelko, Pri Vyšnej hati 5, Spišská Nová Ves 
2. Mária Snopková, ul. Slobody 25, Spišská Nová Ves 
3. Mesto Spišská Nová Ves, OÚPaSP, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 
4. OR HaZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 
5. Účastníci konania vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1485 na 

Baníckej ulici č. 5 a 7, Spišská Nová Ves, na parcele registra C KN 2750 a 2751 
v katastrálnom území Spišská Nová Ves zapísaných na LV č. 7033 – formou verejnej 
vyhlášky na úradnej tabuli Mesta a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu   

 
 
 

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí 
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia.  

 
 
 
 
 
Vyvesené: 11. 04. 2014                                                              Zvesené:  

Pečiatka a podpis orgánu, 

ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 


