
Mesto Spišská Nová Ves 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 1, Spišská Nová Ves 
Číslo: 20-3114-4/2019-Ľo                                                                       Spišská Nová Ves,  16.01.2020 

 

 V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A 

 

O z n á m e n i e 

o podaní odvolania  podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 
       

 

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, 

obdŕžalo v zákonnej lehote odvolanie proti stavebnému povoleniu Mesta Spišská Nová Ves, oddelenia 

územného plánovania a stavebného poriadku číslo: 20-3114-2/2019-Ľo z 05.12.2019  pre stavbu 

s názvom „Obnova bytového domu E. M. Šoltésovej 23, 25, Spišská Nová Ves“, vydaného pre 

stavebníkov: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 2750, E. M. Šoltésovej 23, 

25, Spišská Nová Ves. Odvolanie bolo podané účastníkmi konania: Mgr. Pavlom Šestákom a Mgr. 

Ľubomírou Šestákovou, obaja bytom E. M. Šoltésovej č. 23, Spišská Nová Ves.  

 

       Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle § 56 

správneho poriadku,  Vás týmto upovedomuje, že s obsahom odvolania je možné sa oboznámiť, 

nazretím do spisového materiálu na Mestskom úrade, Štefánikovo námestie č.1, Spišská Nová Ves, 

č.d. 313 a vyzýva, aby ste sa v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia, k 

odvolaniu vyjadrili.   

 

 

 

 

Ing. arch. Teodor Štubňa 

vedúci oddelenia ÚPaSP 

 
 
 
 
Doručuje sa:  
Účastníci konania - vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 2750 na ul. 
E. M. Šoltésovej 23, 25, Spišská Nová Ves podľa listu vlastníctva č. 9621 vrátane susediacich 
pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom a stavbám môžu 
byť rozhodnutím priamo dotknuté a ostatní účastníci konania – 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. 

 

 

 

 Vyvesené dňa:16.01.2020                                                            Zvesené dňa: 03.02.2020  

http://www.spisskanovaves.eu/

