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Oznámenie 
o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania 

podľa § 36 ods. 4 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou 

 
Mgr. Mariana Siváková bytom Maša 40, Smižany podala na tunajšom stavebnom úrade 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Terasa s pevnými základmi“ 
pripojená k bytu č. 3 v bytovom dome súp. č. 419 na ulici Československej armády 17, 18, 19, 
Spišská Nová Ves, umiestnená na parcele registra C KN 3119/2 v katastrálnom území Spišská 
Nová Ves.  

 Predmetom projektovej dokumentácie je umiestnenie terasy s pevnými základmi 
pôdorysných rozmerov 2,5 x 2 m, ktorá bude pribudovaná k bytu č. 3 na Čsl. armády č. 19 
v Spišskej Novej Vsi. Terasa bude pristavená z južnej strany bytového domu. Zábradlie terasy 
bude kovové, vertikálne členené, materiálovo a konštrukčne prispôsobené zábradliam balkónov 
predmetného bytového domu.   

 Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

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, týmto oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 
podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania a súčasne nariaďuje na 
prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

03. októbra 2014 (piatok) o 10,00 hod. 

so stretnutím na mieste stavby. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti o územné rozhodnutie 
uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu svoje 
námietky a pripomienky podať dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na 
riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí prihliadnuť. 

 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť najneskôr v stanovej lehote na Mestskom úrade 
v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1, na 2 poschodí, č. dv. 311, tel. 4152322, 
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. Mgr. Mariana Siváková, Maša 40, Smižany 
2. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, Spišská Nová Ves 
3. RÚVZ, Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves 
4. OR HaZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 
5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o živ. prostredie, Štefánikovo nám.5, 

Spišská Nová Ves 
6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča 
7. VSD a.s., Mlynská 31, Košice 
8. PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad 
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
10. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava 
11. Mesto Spišská Nová Ves, OSM, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 
12. Účastníci konania vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 419 na 

ulici Čsl. armády 17, 18, 19, Spišská Nová Ves, na parcele registra C KN 3108, 3109, 3110 
v katastrálnom území Spišská Nová Ves zapísaných na LV č. 8260 – formou verejnej 
vyhlášky na úradnej tabuli Mesta a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu 

 
 
 

Toto oznámenie je v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona v súčinnosti s § 26 
ods. 2 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručované 
verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 
 
 
 
 

Vyvesené: 17. 09. 2014                                                                        Zvesené:  
Pečiatka a podpis 

 


