
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 
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 V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Oznámenie 
 o začatí stavebného konania  podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.                                

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov                   
(ďalej len „stavebný zákon“)                                                                                    

a upustenie od ústneho pojednávania        
                                                                       

Zlatica Opielová podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 11.03.2019 žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s. č. 1429 s názvom 
„Rekonštrukcia plynofikácie bytu“ . Bytový dom, súpisné číslo 1429, je postavený na 
parcelách č. CKN 3111 a 3112 v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves. 

Predmetom stavebného konania je zmena spôsobu vykurovania bytu č. 10 vo vchode 
č. 16 predmetného bytového domu; existujúce lokálne vykurovacie telesá majú byť 
odstránené a nahradené teplovodnými vykurovacími telesami. Zdrojom tepla bude plynový 
kondenzačný kotol. Bod napojenia pre daný kotol bude na schodisku z jestvujúcej stúpačky. 
Spaliny a prívod vzduchu ku kotlu budú vyvedené súosím plastovým potrubím cez jestvujúci 
komín nad strechu bytového domu. 

 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, podľa  § 61 stavebného  zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym  
účastníkom konania začatie stavebného konania. Pretože sú  stavebnému úradu dobre známe 
pomery staveniska a žiadosť poskytuje  dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby, upúšťa  v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania  a ústneho 
konania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do  10 pracovných dní 
odo dňa doručenia tohto oznámenia, tzn. sňatia verejnej vyhlášky, inak k nim nebude  
prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté  orgány. Ak niektorý 
z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas,  stavebný úrad predĺži lehotu na jeho 
žiadosť 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. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Spišskej Novej 
Vsi – oddelení územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikovo námestie 1, II. 
poschodie č. dverí 330, vybavuje Ing. Júlia Sadová, č. tel.: 053/41 52 325. 
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 Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Spišská 
Nová Ves. 

 

 

 Ing.  arch. Teodor  Š t u b ň a  
 vedúci oddelenia ÚPaSP 

 

Vyvesené dňa: 19.03.2019     Sňaté dňa: 04.04.2019  

 

  

 

Pečiatka a podpis orgánu, 
 ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie 

 

 

Oznámenie sa verejnou vyhláškou doručuje:  

Účastníkom konania – vlastníkom bytov v bytovom dome s. č. 1429 podľa LV č. 7951, ako aj 

projektantke: Mária Snopková, Slobody 1258/25, Spišská Nová Ves  


