
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Č: 20-1676-4/2016-ZK                                                                            Spišská Nová Ves, 19. 05. 2016 

 

 

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A 

v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní  

 

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania  

a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

 

Štefan Ďorko, bytom Slovenská 26/9, Spišská Nová Ves, podal na tunajšom stavebnom úrade 

dňa 21. 04. 2016 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu dokončenej stavby s názvom 

„Zmena - rekonštrukcia plynofikácie bytu č. 9, Slovenská 26, Spišská Nová Ves“, v bytovom 

dome so súpisným číslom 1712, postavenom na pozemku parcelné číslo CKN-396 v katastrálnom 

území mesta Spišská Nová Ves. 

 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 jeho noviel (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 súlade s § 80 stavebného zákona nariaďuje 

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

15. jún 2016 (streda) o 10,00 hod. 

so stretnutím na mieste stavby, Slovenská 26, byt č. 9, Spišská Nová Ves. 

 Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, 

inak sa na ne neprihliadne. V tomto termíne sa vyjadria aj dotknuté orgány . 

 V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí 

predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.      

 Stavebný úrad sídli v budove na Štefánikovom námestí č. 1 v Spišskej Novej Vsi, na 2. 

poschodí, č. dv. 313, vybavuje Ing. Z. Krajňáková (tel. č. 415 2326, e-mail: 

zuzana.krajnakova@mestosnv.sk). 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Teodor  Š t u b ň a 

vedúci OÚP a SP 

 

Oznámenie sa doručí:  

1. Štefan Ďorko, Slovenská 26/9, Spišská Nová Ves 

2. Účastníci konania, vlastníci bytov a nebytových priestorov nehnuteľnosti súp. č. 1712, Slovenská 

26, 28 Spišská Nová Ves, na pozemku CKN-396 v k. ú. Spišská Nová Ves, podľa listu vlastníctva č. 

6882, formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 

www.spisskanovaves.eu 

http://www.spisskanovaves.eu/
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3. Mesto Spišská Nová Ves, OÚP a SP, referát životného prostredia, Štefánikovo nám. 1, Spišská 

Nová Ves 

4. Ing. Michal Piatnica, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves 
5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie, 
Spišská Nová Ves 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámenie musí byť vyvesené na mieste v obci obvyklom po dobu 15 dní. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

 Vyvesené dňa: 19. 05. 2016                                                                          Sňaté dňa: 

 
 

 

Pečiatka a podpis 

 
 


