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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustení od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania 

 

 

Spoločnosť ENERPRO, s.r.o., Košice, v zastúpení stavebníka Východoslovenská 

distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 07.08.2019 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: „SNV – ul. Mickiewicza, 

Šoltésova – úprava NN a DP“ na pozemkoch parcelné č. CKN 5011/29 a EKN 52567/12, 

51143/2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves. 

 Predmetom stavebného konania je preloženie existujúceho NN vzdušného vedenia do 

NN zemného kábla. Trasa projektovaného NN zemného káblového vedenia bude vedená 

v mestskej zeleni a čiastočne v chodníku. Zároveň sa v trase projektovaného NN káblového 

vedenia osadia pilierové istiace skrine, z ktorých budú napojení existujúci odberatelia. 

Novému technickému stavu sa prispôsobia aj domové prípojky. Na parcele EKN 51143/2 

dôjde k naspojkovaniu projektovaného NN kábla na existujúce zemné vedenie. Po realizácii 

NN káblovej siete sa zdemontuje vzdušné vedenie a podperné body. V projektovanej trase sa 

nachádzajú aj podzemné inžinierske siete, ktoré sú orientačne zakreslené v projekte stavby 

a budú vytýčené pred začatím zemných prác. 

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) 

v znení jeho noviel a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky oznamuje začatie 

stavebného konania stavebníkovi a dotknutým orgánom podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona 

a známym účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného 

zákona. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu 

svoje námietky uplatniť najneskôr 

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky 

dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti 

dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu 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 niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa necháva 

zastupovať. 
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 

v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 2. poschodie, č. dverí 312. Vybavuje Ing. Juraj 

Sad, PhD., e-mail: juraj.sad@mestosnv.sk, tel. č.: 053/415 23 24. 

 

 

 

Ing. arch. Teodor  Š t u b ň a 

vedúci OÚPaSP 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice 

2. Mesto Spišská Nová Ves, primátor mesta Ing. Pavol Bečarik 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
4. Ing. Stanislav Počuch, ENEPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice 
5. Ostatným účastníkom konania – osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb (podľa popisu 

trasy stavby), ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté – 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. 

6. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

7. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad 

8. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

10. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

11. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

12. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

13. RUPKKI, s.r.o., Iliašovská cesta 33, 053 11 Smižany 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. 

Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves 

15. OR PZ Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves 

16. OR Hasičského a záchranného zboru, Brezová 30, Spišská Nová Ves 

17. Krajský pamiatkový úrad Košice, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča 

18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice 

19. Správa ciest KSK, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

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

21. Okresný úrad, Odbor CDaPK, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 

22. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

23. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie správy majetku 

24. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie výstavby a dopravy 

25. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie komunálneho servisu 

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a 

musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

 

Vyvesené: 14.08.2019        Zvesené: 29.08.219 

 

Pečiatka a podpis 
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