
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 

oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-2995-1/2017-Ľo                                                              V Spišskej Novej Vsi  19.09.2017 

 

Oznámenie 

o začatí kolaudačného konania nariadenie ústneho pojednávania  

a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou 

 

            Navrhovatelia: Peter Gabriš bytom Poráč 60 a manž. Monika Gabrišová bytom 
Tatranská 38, Smižany podali na tunajšom stavebnom úrade dňa 18.09.2017 návrh na 
vydanie  kolaudačného rozhodnutia na stavbu: 

 
Stavebné úpravy bytu č. 32 v bytovom dome na ulici Kamenárskej č.3,  

Spišská Nová Ves  
na parcele C KN 1368 v  katastrálnom území  Spišská Nová Ves.   

Na stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané stavebné povolenie dňa 
20.01.2017  pod číslom 20-4001-2/2017-Ľo. 

Predmetom kolaudačného konania je vybúranie otvoru medzi kuchyňou a obývacou 
izbou v nosnej priečke dĺžky 1000mm na výšku 2000 mm. Predmetom stavebných úprav je 
aj zmena dispozície kúpeľne a WC. Kúpeľňa je zväčšená o plochu terajšieho WC.  WC je 
premiestnené do priestoru pôvodnej prepojovacej chodby.  

     Mesto Spišská Nová Ves ako vecne a územne  príslušný stavebný úrad podľa § 
117 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
platných právnych predpisov, § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobnosti 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 

20. októbra 2017  o 9,30 hod. 
so stretnutím  pred vchodom do bytového domu Kamenárska 3 v Spišskej Novej Vsi. 

 
       Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť  najneskôr pri tomto 
jednaní, inak nebudú brané do úvahy. 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,  v prípade neúčasti dotknutého orgánu považujeme jeho 
stanovisko z  hľadiska ním sledovaných záujmov za súhlasné.       

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v 
Spišskej Novej Vsi - Štefánikovo nám. č. 1,  2 poschodie, č dverí 313, (vybavuje: Ing. 
Ľorková, e-mail:  gabriela.lorkova@mestosnv.sk, tel. 053/415 23 23. 
 
 
 
 

                                                                                 Ing. arch. Teodor Štubňa 
                                               vedúci  oddelenia ÚP a SP 
                                                                                                       

Vyvesené dňa:  

Sňaté dňa: 

Oznámenie sa doručí: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu  s.č. 2694, 
Kamenárska 3, Spišská Nová Ves podľa listu vlastníctva č.6470 formou verejnej vyhlášky 
na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu 

http://www.spisskanovaves.eu/

