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O z n á m e n i e 

o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie 

 

 Navrhovateľka Darina Korenková, podala na tunajšom úrade dňa 07.01.2020 návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s názvom 

„Záhradná chatka“ 

v záhradkárskej oblasti Brusník na parcelách č. CKN 847/26 a 847/90 v katastrálnom území 

Spišská Nová Ves. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Stavba bola povolená 

rozhodnutím tunajšieho úradu č. 20-3246-3/2019-Jr zo dňa 13.12.2019. 

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 neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 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, v súlade s § 80 stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu 

ústne jednanie spojené s miestnym šetrením na deň 

05.02.2020 (streda) o 9,00 hod. 

so stretnutím na mieste stavby. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto 

jednaní, inak nebudú brané do úvahy. V tomto termíne sa vyjadria aj dotknuté orgány. 

V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí 

predložiť písomnú plnú moc, v prípade neúčasti dotknutého orgánu považujeme jeho 

stanovisko z hľadiska ním sledovaných záujmov za súhlasné. 

 

 

 

 

 

 Ing. arch. Teodor  Š t u b ň a 

 vedúci oddelenia ÚPaSP 
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Pozývajú sa: 

1. Darina Korenková, Banícka 1738/18, Spišská Nová Ves 

2. Ing. Vladimír Trošok, Agátová 8, Spišská Nová Ves 

3. Ostatným účastníkom 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 – oznámenie rozhodnutia formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu Oznámenie rozhodnutia musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Juraj Sad, PhD.  II. posch., č. dv. 312  č. t.: 053/41 52 324 

http://www.spisskanovaves.eu/

