
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-0652-2/2020-Jr                                                                            Spišská Nová Ves 17.02.2020 

 

O z n á m e n i e 

o začatí stavebného konania, upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania 

 

Žiadateľ Ondrej Hanák podal na tunajšom stavebnom úrade dňa 11.02.2020 žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu s názvom: „Stavebné úpravy bytu č. 17, Strojnícka 3, Spišská 

Nová Ves“. Bytový dom, súpisné číslo 2674, je postavený na parcele č. CKN 1376 v katastrálnom 

území mesta Spišská Nová Ves. 

Predmetom stavebného konania je rozšírenie jestvujúceho dverného otvoru medzi kuchyňou 

a obývacou miestnosťou o rozmeroch 0,80 x 2,00 m, na rozmery 2,40 x 2,00 m. Rozšírený dverný 

otvor bude vystužený po celom obvode oceľovým rámom. Vyrezané dielce budú z bytu priebežne 

vynášané do pristaveného kontajnera. Hromadenie vybúraného materiálu v byte na jednom mieste 

s ohľadom na možnosť miestneho preťaženia stropu je neprípustné. 

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, podľa § 61 

stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného 

konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

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

miestneho zisťovania a ústneho konania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje 

stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, 

stavebný úrad predĺži lehotu na jeho žiadosť 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 nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, 

jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi – 

oddelení územného plánovania a stavebného poriadku, II. poschodie č. dverí 312, vybavuje Ing. Juraj 

Sad, PhD., č. tel.: 053/41 52 324. 

 

 

 

 Ing. arch. Teodor  Š t u b ň a 

 vedúci oddelenia ÚPaSP 

 

Oznámenie sa doručí: 
1. Ondrej Hanák, Strojnícka 2674/3, 052 01 Spišská Nová Ves 
2. Ing. Miroslav König, Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves 
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Strojnícka 3, Spišská Nová Ves, uvedení 

na liste vlastníctva č. 6766, súp. č. bytového domu 2674 postavenom na parcele č. CKN 1375, 
1376, 1377, 1378 – na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu 

4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves 

http://www.spisskanovaves.eu/

