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S T A V E B N É   P O V O L E N I E 

 
 
 

          Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, podal na 

tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Lávka pre peších 

- Ferčekovce“ na parcele C KN-9157/11, katastrálne územie Spišská Nová Ves. 

          Na predmetnú stavbu vydala Obec Hnilčík rozhodnutie o umiestnení stavby číslo: OcÚ-122/2020-

SÚ dňa 04.08.2020.  

         Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre oblasť 

miestnych a účelových komunikácií podľa § 3a ods. 4 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných  

komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v spojení s § 120 zákona číslo 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) a § 2 písm. a) ods. 3 zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, prerokovalo 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia.  

         Na základe výsledkov uskutočneného stavebného konania podľa § 61, § 62 stavebného zákona, 

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška číslo 453/2000 Z.z.“)  

pre stavebníka: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

p o v o ľ u j e 

stavbu s názvom „Lávka pre peších - Ferčekovce“ na parcele C KN-9157/11, katastrálne územie 

Spišská Nová Ves. 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši oceľovú lávku pre chodcov ponad vodný tok 

Holubnica.  Konštrukcia lávky je tvorená z nosníkov 2 x I120 s priečlami a zavetrením z prútov z L 

50/6 mm. Drevené fošne výšky 50 mm budú ukladané priečne na dvojicu nosníkov I120. Lávka bude 

osadená na základových pätkách pomocou plechu hrúbky 8 mm ukotveného do pätiek pomocou kotiev. 

Pri nástupoch na lávku bude zhrnutá vrchná vrstva pôdy a na zhutnený štrkový podklad bude uložená 

zámková dlažba. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona určujú tieto záväzné 

podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 

v stavebnom konaní a spracovanej v súlade s § 9 vyhlášky číslo 453/2000 Z.z., ktorá je súčasťou 

tohto stavebné povolenia pre stavebníka. 
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Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Miroslav König, autorizovaný 

stavebný inžinier, ev. číslo:4938*I3 Statika stavieb. 

2.   Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť  

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 písm. c) stavebného zákona. Projektant 

vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. 

3.   Prípadné zmeny stavby a odchýlky od projektovej dokumentácie sa nesmú uskutočniť bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby musí byť podaná 

vopred spolu s projektovou dokumentáciou. 

4.   Stavba bude realizovaná dodávateľsky.  

Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods.1 písm. d)  a § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona do 

15 dní odo dňa ukončenia výberového konania písomne oznámiť stavebnému  úradu názov a adresu 

zhotoviteľa stavby, ktorý bude stavbu realizovať. Predložiť jej oprávnenie na  realizovanie stavieb 

tohto druhu spolu s fotokópiou preukazu odborne spôsobilej osoby poverenej vedením 

uskutočňovania stavby (stavbyvedúci), ktorý bude organizovať, riadiť a koordinovať práce; 

sledovať postup uskutočňovania stavby, zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou 

stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Zhotoviteľ je povinný 

podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác. 

5.  Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby v zmysle § 66 ods. 4 písm. j) stavebného 

zákona zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom „Stavba povolená“ 

s označením názvu, sídla zhotoviteľa, mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad 

uskutočňovaním stavby.  

6.   Stavebník zabezpečí v zmysle ustanovenia § 75 ods.1 stavebného zákona vytýčenie priestorovej 

polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať 

geodetické a kartografické činnosti. Doklad o vytýčení predloží stavebník k návrhu na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia. 

7.   Pred začatím výkopových prác je potrebné overiť si existenciu inžinierskych sietí v lokalite 

a v prípade potreby zabezpečiť dozor správcov podzemných vedení. Zemné práce v blízkosti 

inžinierskych sietí vykonávať ručne, pod dozorom správcov sietí. V prípade kolízie s podzemnými 

sieťami je stavebník povinný tieto uložiť do chráničky resp. zabezpečiť ich prekládku.  

8.   Prípadné nutné prekládky inžinierskych sietí stavebník hradí sám, po dohode so správcom siete. 

9.   Stavebník je povinný dbať, aby počas výstavby neohrozoval bezpečnosť a zdravie ostatných 

užívateľov stavieb a bezpečnosť okolia. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený 

pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel na priľahlej komunikácii. 

10.  Pri realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné 

technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§ 48 stavebného zákona), príslušné platné 

technické normy s dôrazom na montážne predpisy týkajúce sa zemných prác, elektroinštalácie 

a ďalšie.  

11.  Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, vyhlášku číslo NV SR č. 396/2006 Z.z. min. bezpečnostných požiadavkách 

na stavenisko, vyhlášku MPSVR SR číslo 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach 

(EL, PZ, TZ, ZZ) vyhlášku MPSVR SR číslo 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

12.  Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov 

(zákon číslo133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 

predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 

a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, životného 

prostredia, bezpečnosť pri užívaní. 

13.  Prípadné škody vzniknuté na vedľajších nehnuteľnostiach realizáciou povolenej stavby odstráni 

stavebník bezodkladne na vlastné náklady. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody, ktorú spôsobila 

oprávnená osoba na nehnuteľnosti, postupuje sa podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 
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14.  Stavebník je povinný dodržať vyjadrenia, odborné stanoviská, stanoviská dotknutých orgánov:  

a)  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad, vyjadrenie číslo: O-

15346/2019 zo dňa 17.07.2020 

 V záujmovom území stavby lávky sa nachádza verejný vodovod (DN 100 mm, liatina) 

v správe PVPS a.s. Základové pätky lávky požadujeme umiestniť mimo pásmo ochrany 

verejného vodovodu a to vo vzdialenosti minimálne 1,5 m (vodorovne) od vodovodu. 

Vytýčenie vodovodného potrubia pred začatím výstavby vykonajú pracovníci PVPS a.s. na 

základe objednávky. (Kontakt: hľadač p. Drusa, tel. Č. 053/4155201, 0905 519 188, p. Lacuš, 

tel. č. 0905 383 749.) 

b) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Košice, stanovisko číslo: CS SVP OZ KE 

3207/2019/2 zo dňa 26.06.2019 

 dodržať bezpečnú výšku min. 0,5 m medzi spodnou hranou mostovky a brehovou čiarou 

vodného toku, podľa priloženej dokumentácie; 

 základové pásy lávky osadiť mimo prietokového profilu vodného toku, tak aby nezužovali 

pôvodný prietokový profil; 

 nakoľko je koryto v mieste osadenia lávky upravené, požadujeme, aby sa výstavbou 

a užívaním lávky nenarušovala a nepoškodzovala úprava brehu vodného toku; 

 v prípade narušenia brehového opevnenia požadujeme dať toto miesto do pôvodného stavu; 

 nakoľko stavba zasahuje do pozemkov SVP, š. p Banská Štiavnica, požadujeme 

majetkoprávne vysporiadanie ( SVP, š. p. Ďumbierska 14, 042 01 Košice); 

 začatie a ukončenie prác oznámiť 14 dní vopred za účelom určenia dozoru zo strany našej 

organizácie; 

 v priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, 

v prípade  havárie  žiadame  kontaktovať  nášho  havarijného  technika  -  Ing.  Kubalu  na  č.  

tel. 0911 819 550; 

 po ukončení prác žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné 

a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby. Uvedenú dokumentáciu žiadame 

predložiť 1x v tlačenej forme a l x v digitálnej forme (súbor *.gnd, *.dwg). 

Upozorňujeme, že v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 § 49, ods. 5 správca vodného toku 

nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním 

vodných tokov. 

Na základe ustanovení Zákona o vodách č. 364/2004, Z. z., § 47, ods. 3 vlastníci stavieb, ktoré 

nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených na vodnom toku 

a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady 

a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, 

b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom, 

c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku. 

c) SPP - Distribúcia, a.s.,  Bratislava, vyjadrenie číslo:TD/NS/0436/2019/Hy zo dňa 04.07.2019  

   pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnej objednávky,  ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby,  

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk); 

   v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m; 

   stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní 

pred zahájením plánovaných prác; 

   stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 

z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy)  plynárenských zariadení. 

 

http://www.spp-distribucia.sk/
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   stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly  

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení; 

   stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú 

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov; 

 ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka; 

 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi  je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D; 

 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu; 

 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 

doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu; 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na t.č.:0850 111 727; 

 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu;  

 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02; 

 stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem; 

 stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01; 

 stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 

o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.; 

 ak by došlo pri realizácii inž. sieti ku križovaniu s exist. STL plynovodom D 63 PE 

a prípojkami, je potrebné preto miesto križovania zabezpečiť v zmysle priestorovej normy 

STN 73 6005. 

15.  Dodávateľ stavby je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady 

týkajúce sa uskutočňovanej stavby.  

16.  Odpad vzniknutý pri realizácii stavby je nutné zneškodniť na skládke odpadov na to určenej. 

V okrese Spišská Nová Ves takýmito skládkami sú: a) skládka odpadov na nie nebezpečný odpad  

Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi; b) skládka odpadov na inertný odpad SABAR, s.r.o., 

Markušovce. Predloženie dokladu o zneškodnení odpadu na skládke (vážne lístky) bude tunajším 

úradom požadované pri kolaudačnom konaní. 

17.  Stavebník po ukončení výstavby, pred začatím užívania stavby, podá návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia (§ 79 stavebného zákona) ku ktorému priloží predpísané doklady podľa  

§ 17 vyhlášky číslo 453/2000 Z.z. (vytýčenie priestorovej polohy stavby, geometrický plán 

o zameraní stavby). Na kolaudačnom konaní predloží doklady o vhodnosti stavebných výrobkov. 

18.  Do doby podania návrhu na kolaudáciu je stavebník povinný upraviť okolie stavby, odstrániť 

skládky zvyšných stavebných materiálov, objekty zariadenia staveniska a upraviť priestranstvo do 

pôvodného stavu. 

19.  Lehota dokončenia stavby:10/2022. 

V prípade, že stavba do stanovenej lehoty nebude ukončená, stavebník je povinný požiadať pred 

uplynutím stanovenej lehoty stavebný úrad o jej predĺženie. 
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20. Stavebník  je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby 

tunajšiemu stavebnému úradu do 10 dní odo dňa začatia stavebných prác.  

 

Upozornenie: 

1. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona číslo 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“). 

2.  Stavebný úrad v súlade s § 60 ods.2 písm. f) stavebného zákona zastaví stavebné konanie, ak stavebník 

začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. 

3.  V súlade s § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo 

do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené. 

Stanoviská dotknutých orgánov: Boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

 

        Stavebník je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR číslo 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch od poplatku oslobodený. 

 

 

O d ô v o d n e n i e :       

          Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, podal na 

tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Lávka pre peších 

- Ferčekovce“ na parcele C KN-9157/11, katastrálne územie Spišská Nová Ves. 

          Na predmetnú stavbu vydala Obec Hnilčík rozhodnutie o umiestnení stavby číslo: OcÚ-122/2020-

SÚ dňa 04.08.2020.  

          Žiadosť obsahoval doklady: list vlastníctva číslo 1014, kópia katastrálnej mapy; zmluva o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena; stanovisko Mesta Spišská Nová Ves, oddelenie územného 

plánovania a stavebného poriadku;  vyjadrenie VSD, a.s. Košice k  projektovej  dokumentácii; vyjadrenia:  

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava; Slovak Telekom, a.s. Bratislava;  Michlovský, spol. s r.o., Košice;  

SWAN KE, s.r.o., Košice;  NASES Bratislava; UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava; RUPKKI, 

s.r.o., Smižany; EMKOBEL, a.s. Spišská Nová Ves; Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves; PVPS, a.s., 

Poprad; stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Košice; vyjadrenie a záväzné 

stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska 

vodného zákona; projektová dokumentácia pre stavebné rozhodnutie.  

          Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie stavebného 

konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na 

úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves. Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska  

a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného 

zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil lehotu 7 pracovných dní, odo dňa 

doručenia oznámenia, v ktorej si mohli účastníci konania uplatniť námietky. V oznámení boli účastníci 

konania poučení, že do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a svoje 

pripomienky a námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť v stanovenej lehote, inak sa na ne 

neprihliadne. Zo strany účastníka konania neboli uplatnené žiadne námietky. 

          V priebehu konania stavebný úrad zistil úplný a presný stav veci, čo je predpokladom zákonnosti 

a správnosti rozhodnutia. Preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného 

zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené 

či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

          Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných 

záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanovených stavebným 

zákonom a osobitnými predpismi. V konaní nebol z predložených dokladov zistený rozpor s verejnými 

záujmami ani dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

          Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako 

sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e : 

         Podľa  § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová 

Ves. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

       Ing. Pavol   B e č a r i k   

                                                                                                                                      primátor mesta       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha pre žiadateľa: 

1x  overená projektová dokumentácia 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves 

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, Košice  

3. projektant: Ing. Miroslav König, Vajanského 621/11, Spišská Nová Ves 

4. 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 (parcela C KN–9585 (E KN-5742/1), katastrálne 

územie Spišská Nová Ves, podľa listu vlastníctva číslo 2993) – doručenie rozhodnutia formou 

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu  

Na vedomie: 

1. PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad  

2. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, Bratislava  

3. VSD a.s., Mlynská 31, Košice   

4. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves 

5. Mesto Spišská Nová Ves, odd. výstavby a dopravy, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

6. Mesto Spišská Nová Ves, odd. správy majetku, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 
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