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V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Oznámenie o začatí územného konania 

podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  

a nariadenie ústneho pojednávania         
 

 

         Navrhovateľ: SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice v zastúpení: Ing. Peter 

Kostelník, Dénešova 21, Košice, podal na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie  

územného rozhodnutia na stavbu s názvom „Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., Spišská 

Nová Ves“ ul. Harichovský chodník, Radlinského, Filinského cesta, J. C. Hronského, Levočská, 

Hviezdoslavova, Tkáčska, Duklianska, P. Jilemnického, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Medza, 

Štúrovo nábrežie, Šafárikovo námestie, Trieda 1.mája, J. Wolkera, J. Kostru, Námestie SNP, Ing. 

Straku, Štefánikovo námestie, Starosaská, Šestnástka, Za Šestnástkou, Elektrárenská, 

M. Gorkého, Ing. Kožucha, Za Hornádom, Lipová, Banícka, Zimná, Letná, Radničné námestie, 

Kollárova, Česká, Slovenská, Moravská, Markušovská cesta, Konrádova, Gaštanová, Topoľová, 

Dubová, Javorová, Brezová, Agátová, Sadová, Mlynská, Brusník, Drevárska, E.M. Šoltésovej, 

Stará cesta, Nad Medzou, Komenského, Bezručova, Nejedlého, Krčméryho, Kamenárska, 

Stolárska, Strojnícka, Hutnícka, Kolárska, Zámočnícka, Kováčska, Gorazdova, Kamenný 

obrázok, F. Urbánka, I. Stodolu, S. Tomášika, Palárikova, F. Hečku, Tehelná v katastrálnom 

území Spišská Nová Ves. 

         Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 

stavebného zákona a § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 

oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 

a podľa § 36 ods.2 stavebného zákona nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním na 

7. september 2017 (štvrtok) o 9.00 hod. 

so stretnutím na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám.1, 2. poschodie, číslo 

dverí 304 – malá zasadačka. 

 

        Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k podanému návrhu uplatniť 

najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý 

z účastníkov konania  zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc. 

         V rovnakej lehote podajú svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých 

orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, stavebný úrad predĺži lehotu na jeho žiadosť pred jej 

uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k umiestňovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných  záujmov súhlasí.            

 

 



 

         Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade, Štefánikovo 

nám.1, Spišská Nová Ves, na 2. poschodí, číslo dverí 311, (vybavuje: Ing. Augustiniová, č. tel. 

053/4152 320, e-mail: katarina.augustiniova@mestosnv.sk). 

 

        Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 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. 

 

 

                                                                                                        Ing. arch. Teodor Štubňa 

                                                                                                     vedúci odd. ÚP a SP 

 

 

  Vyvesené dňa: 09.08.2017                                                                 Zvesené dňa: 24.08.2017 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu,  

ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie 

                      

 

 

Oznámenie sa doručí: 

Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich  

vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom  

a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - oznámenie formou verejnej vyhlášky na  

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