
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Č.: 20-1569-4/2019-ZK V Spišskej Novej Vsi, 03. 07. 2019

Veronika Janeeová

052 01 Spišská Nová Ves

ROZHODNUTIE

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 znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štámej správy na obce a vyššie územné celky,
podl‘a 60 ods. 2 písm. 1) stavebného zákona

zastavuje.

stavebné konanie vo veci vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby
s názvom „Stavebné úpravy bytu Č. 1 na ulici Bezručova 7, Spišská Nová Ves“, v bytovom
dome so súp. Č. 2174, postavenom na parcele CKN-6267 v katastrálnom území Spišská Nová
Ves, začaté na základe žiadosti Veroniky Janecovej.

Odóvodnenie:

Veronika Jaiecová, trvale bytom Spišská Nová Ves, podala dňa 23. 05. 2019 na
ttmajšom stavebnom ůrade žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej
stavby s názvom „Stavebné úpravy bytu č. 1 na ulici Bezručova 7, Spišská Nová Ves“,
v bytovom dome so súp. Č. 2174, postavenom na parcele CKN-6267 v katastrálnom území
Spišská Nová Ves. Stavebný úrad po preskúmaní podasiia oznámil dňa 03. 06. 2019
dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie stavebného konania

a stanovil lehotu sedem pracovných dní na uplatnenie námietok a pripomienok.

V zákonnej lehote. dňa 07. 06. 2019, účastník konania Ing. Jaroslav Kalafut podal

námietky k technickému riešeniu stavebných úprav v byte a zároveň podal podnet na výkon

štátneho stavebného dohl‘adu na prešetrenie vykonávania neoprávnených stavebných úprav
v byte na BezruČovej 7/1, Spišská Nová Ves.

Podľa 60 ods.2 písm. O stavebného zákona: Stavebný úrad zastaví stavebné konanie,

ak stavebník začal uskutočňovať stavbu predtým, aiw stavebné povolenie nadobudlo

právoplatnost‘.

Stavebný úrad na základe oznámenia zo dňa 13. 06. 2019 vykonal dňa 02. 07. 2019

štátny stavebný dohľad na stavbe a zistil, že stavebné práce, ktoré boli predmetom stavebného

konania - vymurovanie WC a kúpel‘ne s dispoziČnou zmenou a zmenou napojenia na spoločné



rozvody bdi realizované bez právoplatného stavebného povolenia, preto v súlade s 60 ods.
2 písm. f) stavebného zákona rozhodnutím zastavil stavebné konanie.

Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bob potrebné
rozhodnút‘ tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pou Č en je:

Podl‘a * 54 zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších platných
právnych predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie v lehote do 15 dni odo
dňa jeho oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70
Spišská Nová Ves. Toto rozhodnutie je preskůmaterné súdom po vyčerpaní ňadnych
opravných prostriedkov

Toto zverejnenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa 26
Č. 71/1967 .Zb. o správnom konaní a musí byt‘ vvyesené po dobu 15
mesta. Posledný deň tejto lehotyje dňom domČenia.

ods. 1 a ods. 2 zákona
dní na úradnej tabuli

Vvyesené: o. o7.ti

vt:k. t
•ddkw pku“. ur,ia

íSSi

Pečiatka a podpis

Zvesené:

Rozbodnutie sa doručí: Veronika Janecová, Spišská Nová Ves
a ostatní účastníci konania, vlastnici bytov a nebytových priestorov obytného domu súp. č.
2174, Bezručova 5, 7, Spišská Nová Ves vedení na liste vlastníctva Č. 6294 atí, ktorých
vlastnícke alebo mé práva móžu byt‘ stavbou dotknuté, projektant stavby: Ing. Peter Švač,
stavebný dozor: Ing. Ján Ferenc
Na vedomie: Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves

Ing.Pavol Bečarik
primátor mesta
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