
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Radničné námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Číslo: 20-0061-5/2018-SS Spišská Nová Ves 05.03.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie rozhodnutia o povolení stavby podľa * 69 ods. 2
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“)

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre
miesme a účelové komunikácie podľa 3a ods. 4 zákona o pozemných komunUcáciách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v spojení s 120 stavebného zákona
a * 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územiié celky v znení neskorších predpisov, po
uskutoČnenom konaní podľa * 61, 62 a 64 stavebného zákona vydalo dňa 26.02.2018 pod Č.
20-0061-412018-JS

stavebné povolenie
na stavbu s názvom:

„Obchodně centrum — Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves — SO-M, SO-OS,
stavebný objekt SO-40 Komunikácie a spevnené plochy“

na parcelách č. C KN 2391/41, 2391/38, 2391/42, 2391/43, 2391/44, 2391/45, 2391/46,
2391/47, 2391/48, 2391/49, 2391/25, 2391/50, 2391/58, 2391/52, 2391/53, 2391/54, 2391165
v katastrálnom území Spišská Nová Ves pre stavebníka: ALEA INVEST, s.r.o. Michalovce.

Predmetom stavebného povolenia je dopravná stavba, zabezpečujúca prístup
k budúcim objektom 50-04 a SO-OS (na ploche vedl‘a OC Tesco). Stavba bude napojená pre
osobnú dopravu tromi vjazdmi. Prvý a druhý vjazd je pokračovaním existujúcich parkovacích
plóch OC Tesco. Tretí vjazd bude napojený na existujúcu asfaltovú obslužnú komunikáciu
zjuhozápadnej strany plochy (kolaudačné rozhodnutie Č. 20-2646-3/2012-JS Zo dňa
25.06.2012) a bude slúžiť aj pre nákladnú dopravu — zásobovanie OC. Za týmto tretím
vstupom je riešená komunikácia pre nákladnú dopravu pozdlž západnej fasády 50-04, kde
budú riešené vstupy pre zásobovanie jednotlivých prevádzok. Na konci tejto komunikácie je
navrhnutých 7 parkovacích miest s pozdlžnym státím pre zameswancov. Pri budúcom 50-05
je navrhnutých 8 parkovacích miest. Celkovo je navrhnutých 129 parkovacích miest, z toho 6
miest pre osoby s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie. Súčasfou stavby sd aj
spevnené plochy a chodníky, prepájajúce jednotlivé úseky stavby.

Toto oznámenie má byt‘ vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Spišská
Nová Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.



Podľa * 54 zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podat‘ odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves,
Radničně námestie 7, Spišská Nová Ves. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Stavebné povolenie (textová časť) je pre účastaíkov konania prístupné na webovom
sídle úradu www.spisskanovaves.eu v sekcii Uradná tabuľa, ako aj na stavebnom úrade
(Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, II.
poschodie, Č. dv, 312., vybavuje: hg. Sadová).
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Oznámenie rozhodnutia sa doručí:
Učastnflcom konania — vlastnflcom susedných parciel podl‘a LV Č. (uvádzané vo forme:
parcelné číslo — list vlastníctva Č.): 2391/1, 2391/55 — 1, 2391/37, 2391/75, 2391/76, 2391/36,
2391/35, 2391/67 — 10291, 2389/1 — 6977, 2389/2 — 6978, 2389/3 — 6979, 2389/4 — 6980,
2389/5 — 6981, 2389/6 — 3784, 2389/7 — 3096, 2389/8 — 2761, 2389/9 — 6982, 2389/10 —

8494, 2389/11, 2389/12 — 6267, 2389/13 — 3776, ako aj projektantovi: Drahoslava
Dankaninová, Michalovce
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