
Mesto Spišská Nová Ves 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č.7, Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-3578-1/2017-Ľo                                                                  V Spišskej Novej Vsi  05.02.2018 

 

Oznámenie 
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon) verejnou vyhláškou 

 

Spoločnosť ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice v zastúpení navrhovateľa VSD, 

a.s., Mlynská 31, Košice podala dňa 21.11.2017 na tunajšom  stavebnom  úrade návrh na vydanie 

územného rozhodnutia na stavbu  s názvom „ Novoveská Huta – úprava vedení V439 a V214, SO 01 

– VN kábel“ v katastrálnom území Spišská Nová Ves.   

 

Predmetom projektovej dokumentácie je líniová stavba nového VN káblového vedenia, 

ktorým sa nahradí poruchové vonkajšie VN vedenie v mestskej časti Novoveská Huta v katastri 

Spišská Nová Ves. Navrhované VN káblové vedenie uložené v zemi začína na existujúcom 

podpernom bode vonkajšieho VN vedenia v lesnom prieseku na parcele C KN 9855, pokračuje 

v zeleni pod existujúcim vonkajším VN vedením až k miestnej komunikácií Tichá. Trasa kábla ďalej 

pokračuje v miestnej komunikácií Horská, križuje potok a vedie k existujúcemu stĺpu vonkajšieho VN 

vedenia v zeleni.   

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 jeho zmien a doplnkov 

(ďalej len „stavebný zákon“) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky oznamuje dotknutým orgánom 

a známym  účastníkom začatie územného konania a  v zmysle  § 36 ods. 1 stavebného zákona 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s  miestnym zisťovaním v termíne  

28. februára 2018 o 10,00 hod. 

so stretnutím v zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č.1, 

2. posch. č.d. 204. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky  k žiadosti o stavebné povolenie 

uplatniť najneskôr na miestnom zisťovaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia 

svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý  z dotknutých  orgánov potrebuje na riadne posúdenie 

žiadosti  dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej  uplynutím. Ak dotknutý 

orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov 

konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc.  Stavebný úrad sídli na  

Štefánikovom námestí č. 1 v Spišskej Novej Vsi na 2. poschodí, č. 313,  tel.053/415 23 23 (Ing.  

Ľorková ). 

 

 

                                                                                       Ing. arch. Teodor   Š t u b ň a  

                                                                                                vedúci OÚPaSP 
Vyvesené dňa:  

Sňaté dňa: 

Oznámenie sa doručí:  

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

vrátane susediacich pozemkov a stavieb (podľa popisu trasy stavby), 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 

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

http://www.spisskanovaves.eu/

