
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-2707-3/2018-Jr                                                                           Spišská Nová Ves 05.11.2018 

 

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A 

 

O z n á m e n i e 

rozhodnutia o vydaní povolenia stavby podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) verejnou 

vyhláškou 

 

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

stavebného zákona 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, po 

vykonanom stavebnom konaní v zmysle § 61, § 62 a § 64 stavebného zákona vydalo pre stavebníka 

František Grečko, Rázusova 751/7, 053 11 Smižany, podľa § 66 stavebného zákona dňa 23.10.2018 

pod č. 20-2707-3/2018-Jr 

stavebné povolenie 

na stavbu s názvom: 

„Stavebné úpravy bytu č. 11, Kolárska 2, Spišská Nová Ves“ 
na pozemku parcelné č. CKN 1362 v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves. 

Predmetom stavebného konania je prepojenie kuchyne s obývacou izbou a zrušenie 

jestvujúceho priameho prepojenia kuchyne s predsieňou. Stavebnými úpravami dôjde k rozšíreniu 

jestvujúceho dverného otvoru o rozmeroch 0,65 x 2,00 m na rozmery 2,35 x 2,00 m. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku 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. 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves, Radničné 

námestie 7, Spišská Nová Ves. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Teodor  Š t u b ň a 

vedúci OÚPaSP 

 

Vyvesené: 05.11.2018        Zvesené: 20.11.218 

Pečiatka a podpis orgánu, 

ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kolárska 2, Spišská Nová Ves, uvedení 

na liste vlastníctva č. 7812, súp. č. bytového domu 2690 postavenom na parcele č. CKN 1362 – 

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

http://www.spisskanovaves.eu/

