
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-1579-2/2018-Jr                                                                           Spišská Nová Ves 10.05.2018 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby, 

nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

Žiadateľ: Matúš Kačmár – Kačmár Progress, Štúrovo nábrežie 2492/10, Spišská Nová Ves, 

podal na tunajšom stavebnom úrade dňa 02.05.2018 žiadosť o zmenu v užívaní časti stavby 

nebytového priestoru prízemia bytového domu súpisné číslo 2492 na Štúrovom nábreží č. 10, na 

parcele CKN 5838 v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves, ktorá bude užívaná ako zariadenie 

na starostlivosť o ľudské telo. 

 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 platných 

právnych predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s § 80 a § 85 stavebného 

zákona nariaďuje k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

08.06.2018 (piatok) o 9:00 hod. 
so stretnutím na mieste stavby – pred bytovým domom – Štúrovo nábrežie 10 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. Ak sa niektorý 

z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným 

podpisom toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Spišskej 

Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 2. poschodie, č. dverí 312. Vybavuje Ing. Juraj Sad, PhD., e-mail: 

juraj.sad@mestosnv.sk, tel. č.: 053/415 23 24. 

 

 

 

Ing. arch. Teodor  Š t u b ň a 

vedúci OÚPaSP 

 

Oznámenie sa doručí: 
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Štúrovo nábrežie 10, Spišská Nová Ves, 

uvedení na liste vlastníctva č. 7349, s. č. bytového domu 2492 postavenom na parcele CKN 5838 
 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a na internetovej 

stránke mesta www.spisskanovaves.eu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené: 10.05.2018        Zvesené: 25.05.218 

 

Pečiatka a podpis orgánu, 

ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie 

mailto:juraj.sad@mestosnv.sk

