
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 

oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo:20-2918/2018-Ag-ozn.VV                                                          Spišská Nová Ves  11.10.2018 
 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 
 

O z n á m e n i e 

o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania     

 

          Ján Volčko bytom Tichá 9247/1, Novoveská Huta podal na tunajšom stavebnom úrade návrh 

na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s názvom „Stavebné úpravy v byte“ č. 13 

v bytovom dome s.č. 1862, Lipová 16 v Spišskej Novej Vsi, na parcele C KN–7194 v katastrálnom 

území Spišská Nová Ves. 
         Na uvedenú stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané povolenie číslo:20-123/2017-Ag 
dňa 13.02.2017. 

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

zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 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, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie 

kolaudačného konania a k prejednaniu návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na  

14. november 2018 (streda) o 14,30 hod. 

so stretnutím pred bytovým domom súp. č. 1862, Lipová 16 v Spišskej Novej Vsi. 

         Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, 

predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

         Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade, Štefánikovo 

nám. 1, Spišská Nová Ves, 2. poschodie, č.d.311, e-mail: katarina.augustiniova@mestosnv.sk, 

č.tel.: 053/4152 320 a na ústnom pojednávaní.     

 

                                                                                                      Ing. arch. Teodor Štubňa 

                                                                                                 vedúci odd. ÚP a SP                                                                                                                                                                                                                         

 

        Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods.2 zákona číslo 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Mesta Spišská Nová Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vyvesené dňa: 11.10.2018                                                                        Zvesené dňa: 29.10.2018 
 

Pečiatka a podpis orgánu,  
ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

Oznámenie sa doručí: 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s.č. 1862, Lipová 16,17, Spišská Nová 

Ves, na parcele C KN–7194 v kat. území Spišská Nová Ves, podľa listu vlastníctva číslo 6776 

a účastníci konania - doručenie oznámenia verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Spišská 

Nová Ves a na internetovej stránke www.spisskanovaves.eu    

http://www.spisskanovaves.eu/

