
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-2955/2016-Ka-vyhláška                                                                    Spišská Nová Ves,  24.08.2016 

 

  

 

Oznámenie 
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou 

 
 
      
     Žiadateľ: Dušan Krempaský,  bytom Bezručova 5/2, Spišská Nová Ves,  podal  na  tunajšom stavebnom 

úrade  dňa 24.08.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  s  názvom:  „Stavebné úpravy 

bytu“ č. 2 v obytnom dome  s.č. 2174  na Bezručovej ulici č. 5, na parcele číslo  KN 6267 v katastrálnom 

území Spišská Nová Ves.  

Predmetom projektovej dokumentácie je odstránenie umakartového jadra a vymurovanie nového 

s premiestnením kúpeľne na obvodovú stenu bytu do pôvodnej kuchyne. Okno v pôvodnej kuchyni bude 

predelené,  jedno krídlo pripadne kúpeľni  a dve kuchyni, ktorá bude otvorená smerom do predsiene. Otvor 

v nosnej stene medzi obývacou izbou  a navrhovanou kuchyňou  sa zväčší  z pôvodných 800 mm na 1600 

mm.  WC ostáva na pôvodnom mieste ako aj inštalačná šachta a v nej nachádzajúce sa technické rozvody. 

Súčasne sa zamuruje jestvujúci dverný otvor oddeľujúci obývaciu izbu a kuchyňu. 

     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, § 2 písm. e) zákona 

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 

v znení neskorších predpisov,  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 311. (vybavuje: Mgr. Koršalová, 

tel. 053/4152 321,  e-mail:  tatiana.korsalova@mestosnv.sk)  

     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 toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

Oznámenie  sa  doručí:   Vlastníci   bytov   a  nebytových   priestorov   obytného domu  s.č. 2174, ulica 

Bezručova 5, 7  a ostatní  účastníci konania  (podľa listu vlastníctva 6294)  -  oznámenie formou  verejnej 

vyhlášky  na  úradnej  tabuli  mesta  a  na internetovej  stránke  mesta www.spisskanovaves.eu  Oznámenie   

musí  byť  vyvesené  po  dobu  15  dni.  Posledný  deň  tejto  lehoty  je dňom doručenia. 

 

 

                                                                                                        Ing. arch. Teodor  Š t u b ň a  

                                vedúci oddelenia ÚP a SP   
 
 

 

 

Vyvesené dňa: 24.08.2016                                                                                     Sňaté dňa:  

 

pečiatka a podpis orgánu, 

                                                  ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie                        

http://www.spisskanovaves.eu/

