
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-3413/2015-Ka-vyhláška                                                        Spišská Nová Ves  03.03.2016 

 

 

  

Oznámenie 
o začatí  konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním 

 verejnou vyhláškou 

 
     Žiadateľ: Mgr. Tomáš Adamec, Levočská 3, Spišská Nová Ves v zastúpení stavebníka Ľubomír 

Podolský, Kukučínova 1621/26, Spišská Nová Ves, podal  na  tunajšom stavebnom úrade  žiadosť o 

vydanie dodatočného povolenia s povolením užívania na stavbu s názvom: „Rekonštrukcia 

rodinného domu“ s.č. 1621 na Kukučínovej ulici č.26 na parcele č. KN 5407/1 a 5408/2 

v katastrálnom území 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 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 súlade s ustanovením § 88a 

ods. 9 stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s 

kolaudačným konaním  známym účastníkom konania a na prejednanie predloženej žiadosti 

nariaďuje ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním, ktoré bude dňa: 

 

 04.04.2016 (pondelok)  o 13.30 hod. 
 so stretnutím pred rodinným domom na Kukučínovej  ulici č. 26 v Spišskej Novej Vsi. 

       

     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 pri 

ústnom pojednávaní, 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  a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej  

tabuli mesta Spišská Nová Ves a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu  

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Oznámenie sa doručí:   Vlastníci pozemkov a stavieb – parcela č. KN 5408 (podľa listu vlastníctva 

č. 151), parcela č. KN 5409 (podľa listu vlastníctva 4891), parcela č. KN 5405 (podľa listu 

vlastníctva č. KN 6949) v kat. území Spišská Nová Ves.  
 

 

                                                                                                              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                                                                                        

http://www.spisskanovaves.eu/

