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Oznámenie 
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona číslo  50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou 

 
 
 

        
     Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Pod Letiskom, Trieda 1. mája 6,8,  Spišská  Nová 

Ves, podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného  povolenia na stavbu: 

„Obnova bytového domu ul. Trieda 1. mája 6, 8, Spišská Nová Ves“   s.č. 2316  na pozemku 

parc. č. KN 5857 v katastrálnom  území Spišská Nová Ves. 

    Predmetom projektovej dokumentácie je návrh a realizácia celoplošného zateplenia 

obvodového plášťa obytného domu, vrátane doteplenia  plochej dvojplášťovej strechy, 

stropov zospodu v nevykurovanom  vstupnom podlaží i stropov vo vstupnom vestibule 

a zádverí. Ďalej je navrhované zateplenie stropných dosiek  lodžii zospodu, zateplenie 

podhľadov  - stropov vo vstupnom podlaží, oprava  stropných dosiek predsadených lodžii, 

zateplenie  bočných zvislých vnútorných  a vonkajších stien lodžii, realizácia  nového obkladu  

nadzemnej časti nevykurovaného suterénu,  nátery  jestvujúcich oceľových zábradlí, maľba 

stien predných vstupov v interiéri a exteriéri i v schodiskovom priestore, oprava vstupných 

vonkajších schodísk na severovýchodnej fasáde, úprava okapového chodníka a terénne 

úpravy, antigrafitový náter nadzemnej časti sokla, demontáž a montáž pôvodných držiakov 

televíznych satelitov a sušiakov na prádlo.  

     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 (stavebný zákon) v znení 

jeho noviel  a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z 

orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, oznamuje začatie stavebného konania 

známym účastníkom konania a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 upúšťa od 

miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a stanovuje účastníkom konania lehotu na 

podanie námietok a pripomienok  

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

     Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenej lehote na tunajšom 

stavebnom úrade na Štefánikovom námestí č. 1 v Spišskej Novej Vsi, na 2. poschodí, č. dverí 

310, tel. 053/4152 321. 

     Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenej 

lehote, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, 

predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý 

sa nechá zastupovať. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4  stavebného zákona a musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej  tabuli mesta Spišská Nová Ves. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 
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Oznámenie sa doručí:   -  Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu s.č. 2316, 

ul. Trieda 1. mája 6,8 na parcele č. KN 5857 v Spišskej Novej Vsi (podľa listu vlastníctva č. 

7065  -  formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 

www.spisskanovaves.eu  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. arch. Teodor  Š t u b ň a  
                  vedúci oddelenia ÚP a SP  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvesené dňa:                                                                                                 Sňaté dňa:  

 

 

 

 

pečiatka a podpis orgánu, 

ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie                                                                                        
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