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Oznámenie 

o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou  

podľa § 61 ods. 4 zákona číslo  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon)  

        

           
      Žiadateľ: KORUNA Finance, s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava, podal  na  tunajšom stavebnom úrade 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia  na stavbu s názvom: „Polyfunkčný objekt a rodinné domy v radovej 

zástavbe na ulici Fabiniho 12 v Spišskej Novej Vsi“ časť stavby: Prístupová cesta a parkovacie plochy, 

na parcele C KN 1784  a C KN 1785 v  katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

      Na predmetnú stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané územné rozhodnutie dňa 31.05.2019 pod 

číslom 20-3453/2018-Ka.  

      Účelom výstavby je zabezpečiť dostatočný počet vyhovujúcich parkovacích miest pre  parkovanie 

osobných motorových vozidiel prevádzky navrhovanej polyfunkčnej budovy a rodinných domov.  

Navrhovaných  je celkovo 24 odstavných a parkovacích miest. Tieto budú vybudované na novonavrhovanom 

parkovisku na pozemku  C-KN 1784 a C-KN 1785, prístupného z miestnej komunikácie na Fabiniho ulici. 

Miestna komunikácia na Fabiniho ulici v predmetnom úseku napojenia je obojsmerná dvojpruhová s 

dostatočnou šírkou. Z nej je navrhnutý vjazd a prístup k parkovacím miestam na pozemku investora. 

Parkovanie je riešené  kombinovane – s pozdĺžnym a s kolmým státím vozidiel. Rozmery parkovacích miest 

sú u pozdĺžneho státia 2,2 x 5,5 m, u kolmého státia 2,40 x 4,50 m. Z celkového potrebného počtu 24 státí 

bude 1 určené pre automobily občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré bude mať šírku 

3,50 m. Na konci parkovacej plochy bude dopravnými značkami vyhradený priestor so zákazom státia šírky 

3,0 m pre otáčanie vozidiel do smeru jazdy. Prístupová cesta bude mať premenlivú šírku 4,30 - 6,0 m podľa 

priestorových možností v území. Výnimkou je úsek pri polyfunkčnej budove dĺžky cca 11 m, na ktorom 

bude z priestorových  dôvodov komunikácia zúžená na 2,50 m do jedného obojsmerného  jazdného pruhu. 

Na celej dĺžke dopravnej plochy však bude dodržaná minimálna odstupová vzdialenosť 0,50 m od 

akejkoľvek pevnej prekážky. Prístupová cesta a parkovacie plochy sú navrhnuté s bezprašným povrchom 

z drenážnej betónovej zámkovej dlažby s čiastočne priepustnou povrchovou úpravou. Povrchové vody budú 

vsiakať cez široké škáry drenážnej zámkovej dlažby až do jej spodných kanálikov a odtiaľ postupne 

vsakovať do podložia. Pri intenzívnych a prívalových dažďoch bude voda stekať do 2 navrhovaných 

uličných vpustí a z nich cez filtračno-sedimentačnú šachtu do podzemného vsakovacieho objektu. 

Novovytvorená plocha bude lemovaná cestným betónovým obrubníkom so skosenou hranou, osadeným do 

betónového lôžka. Plocha bude výškovo osadená tak, aby zrážková voda z nej nemohla stekať na miestnu 

komunikáciu. Súčasťou stavby je aj vybudovanie chodníkov vyhotovených z betónovej zámkovej dlažby  s 

ich napojením na existujúci chodník na Fabiniho ulici. 

 

      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) a § 2 písm. e) zákona č. 

416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 

v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a súčasne 

v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a stanovuje 

účastníkom konania lehotu na podanie námietok a pripomienok  

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade v Spišskej Novej Vsi - Štefánikovo 

námestie 1, 2 poschodie, č. dverí 311, vybavuje: Mgr. Koršalová, tel. 053/4152 321, e-mail:  

tatiana.korsalova@mestosnv.sk  
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      Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa na 

ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 

moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej  tabuli mesta 

Spišská Nová Ves a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

 
Oznámenie sa doručí:  
Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 

susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté - podľa listov vlastníctva č. 1238, 11477, 5285, 336, 7018, 320, 6841, 9665, 

1580, 1368, 101, 5350, 494, 506  

 

  

 

  

                                                                                                                      Ing. arch. Teodor  Š t u b ň a  

                                     vedúci oddelenia ÚP a SP  

 

 

 

Vyvesené dňa: 10.12.2019                                                                             Zvesené  dňa: 27.12.2019 

 

 

 

 

 

pečiatka a podpis orgánu, 

ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie    
 
 
 

 

 

 

 
                                

 

    

    

                                                                                

http://www.spisskanovaves.eu/

