
Mesto Spišská Nová Ves 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č.7, Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-624-1/2019-Ľo                                                                  V Spišskej Novej Vsi  19.02.2019 

 

 

 
Oznámenie 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  

verejnou vyhláškou 

 
 

 

Navrhovatelia: Ing. Jozef Novýsedlák a manž. Katarína obaja bytom Štúrovo nábrežie 

2492/10, Spišská Nová Ves podali na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného 

rozhodnutia na stavbu s názvom “Novostavba rodinného domu v Spišskej Novej Vsi“, na 

pozemku parc. č. C KN 9611/36 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

 

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 

v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom 

a známym  účastníkom konania a  v zmysle  § 36 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje na 

prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s  miestnym zisťovaním na   

18. marca 2019 o 09,00 hod. 

so stretnutím na mieste stavby.  

     

Predmetom konania je novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. C KN 

9611/36 v katastrálnom území Spišská Nová Ves pôdorysných rozmerov 9,10 x 13,89 m. 

Rodinný dom je navrhnutý ako jednopodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. 

Strecha rodinného domu je navrhnutá ako valbová z priehradových väzníkov. V podkrovnom 

priestore je navrhnutý skladovací priestor. Súčasťou návrhu je vybudovanie nových prípojok 

inžinierskych sieti k rodinnému domu: rozšírenie sekundárnej siete NN (C KN 9620 -  E KN 

54940, 56203/1), domová prípojka NN (C KN 9611/27, 9611/36), domová prípojka plynu ( 

CKN 9611/27, 9611/36), vodovodná  prípojka napojená na novovybudovanú studňu (C KN 

9611/36) a kanalizačná prípojka napojená na novovybudovanú čističku odpadových vôd (C 

KN 9611/36).   

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky  k podanému návrhu uplatniť  

najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý 

z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc. 

 

V rovnakej lehote podajú svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý  z 

dotknutých  orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť 

lehotu pred jej  uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi 

svoje stanovisko k umiestňovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí.  



 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 

uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade,  

Štefánikovo námestie č. 1 v Spišskej Novej Vsi na 2. poschodí, č. 313,  tel.053/415 23 23 

(Ing.  Ľorková ). 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona 

a musí byť vyvesené  po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia.  
 

 

 

                                                                                       Ing. arch. Teodor   Š t u b ň a  

                                                                                                vedúci OÚPaSP 
Vyvesené dňa: 19.02.2019 

Sňaté dňa: 06.03.2019 

 

Oznámenie sa doručí:  

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

vrátane susediacich pozemkov a stavieb (podľa listov vlastníctva č. 836, 11797, 3762, 12065, 1, 

12213), 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/

