
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
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VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 
 
 

Oznámenie 
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

 
 
 Mgr. Mariana Siváková trvale bytom Maša 40, Smižany podala na tunajšom stavebnom 
úrade dňa 22. 11. 2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s názvom: 
„Terasa s pevnými základmi“ pripojená k bytu č. 3 v bytovom dome súp. č. 419 na ulici Čsl. 
armády č. 19 v Spišskej Novej Vsi, na parcele registra C KN 3119/27 v katastrálnom území 
Spišská Nová Ves, ktorá vznikla odčlenením z parcely C KN 3119/2 na základe GP č. 74/2017. 

 Stavba bola povolená Mestom Spišská Nová Ves, oddelením územného plánovania 
a stavebného poriadku stavebným povolením č. 20-5408-3/2014-AC z 5. 1. 2015. Lehota 
ukončenia stavby bola predĺžená rozhodnutím č. 20-154-2/2017-AC z 20. 1. 2017. 

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné 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 v súlade s § 80 stavebného zákona nariaďuje o predloženom návrhu ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  

19. 12. 2017 (utorok) o 9,30 hod. 
so stretnutím na mieste stavby. 
 
 K ústnemu pojednávaniu si stavebník pripraví stavebné povolenie a projektovú 
dokumentáciu overenú v stavebnom konaní. 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí 
predložiť písomnú plnú moc. V prípade neúčasti dotknutého orgánu považujeme jeho stanovisko 
z hľadiska ním sledovaných záujmov za súhlasné. 

Stavebný úrad sídli na Štefánikovom námestí č. 1 v Spišskej Novej Vsi na 2. poschodí, 
č. dverí 23, vybavuje Ing. Anna da Cruz (tel. 4152 322), 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. Ing. arch. Jaroslav Hasaj, Teplička 264, Spišská Nová Ves 
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča 
5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o živ. prostredie, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves 
6. Účastníci konania vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 419 na 

ulici Čsl. armády č. 17, 18, 19 v Spišskej Novej Vsi, zapísaných na LV č. 8260 – formou 
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves a na internetovej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu  

 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 26 a § 3 ods. 5 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia.  

 
 
 
 
 
Vyvesené: 29. 11. 2017                                                              Zvesené:  

Pečiatka a podpis orgánu, 

ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 
 


