
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Č:20-3010-3/2019-ZK          V Spišskej Novej Vsi,  05. 11. 2019 
 
 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustení od ústneho pojednávania  

a miestneho zisťovania  
 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Štúrovo nábrežie 14, Spišská Nová 

Ves, zastúpení Bytovým družstvom, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, podali na tunajšom stavebnom 

úrade dňa 14. 11. 2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby 

s názvom: „Odstránenie systémovej poruchy loggií na bytovom dome Štúrovo nábrežie 14, 

Spišská Nová Ves“. Bytový dom má súpisné číslo 2523, postavený je na parcele CKN-5840 

v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves.  

 Predmetom stavebného konania je sanácia predsadených loggiových konštrukcií, na ktorých 

sa prejavila porucha v degradácii betónovej hmoty a obnaženie hlavnej výstuže loggiových dosák. 

Vzniknuté poruchy budú odstránené, pričom dôjde k rekonštrukcii podláh s tepelnoizolačnou 

a hydroizolačnou vrstvou. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie zvislých loggiových stien, čiel 

a stropov loggiových dosák izolantom na báze minerálnej vlny hrúbky 40 mm a k výmene pôvodného 

zábradlia za nové z uzavretých nerezových profilov s výplňou z mliečneho bezpečnostného skla. 

Výška zábradlia bude 1,1 m od úrovne navrhovanej podlahy. Pri sanácii podláh loggií a zateplení 

loggiových stien dôjde k zásahu so existujúceho zateplenia obvodového plášťa, pričom styk 

navrhovaného a pôvodného zateplenia je navrhnutý cez dilatačný alebo ukončovací profil opatrený 

pružným tmelom.   

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 (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií 

z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov oznamuje 

začatie stavebného konania stavebníkovi a dotknutým orgánom podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a 

známym účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona. 

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od 

miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť 

najneskôr  

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky 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 niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 

moc. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Spišskej Novej 

Vsi, Štefánikovo námestie 1, II. poschodie, č. dverí 313. Vybavuje Ing. Zuzana Krajňáková, e-mail: 

zuzana.krajnakova@mestosnv.sk, tel. 053/415 23 26. 

 

 

 
 

Ing. arch Teodor  Š t u b ň a 
vedúci OÚP a SP 
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Oznámenie sa doručí: 

1. Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves 
2. Účastníci konania, vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Štúrovo nábrežia 

14, Spišská Nová Ves na liste vlastníctva č. 8243, súp. č. 2523, parcele CKN-5840, projektant 
Ing. Marek Feling, a všetci, ktorí môžu byť stavbou dotknutí - verejnou vyhláškou na úradnej 
tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu 

3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životného prostredia, Štefánikovo 
námestie č. 5, Spišská Nová Ves 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves  

5. Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

Vyvesené: 05. 11. 2019                                                                       Zvesené: 21. 11. 2019 

 

 

 

http://www.spisskanovaves.eu/

