
MESTO  SPIŠSKÉ VLACHY 

SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy 

Stavebný úrad 

Číslo: 1862/2021-VV     V Spišských Vlachoch,  29.09.2021 

 

 

 
 

 

O Z N Á M E N I E 
 

 

o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia 

verejnou vyhláškou 
podľa § 61 ods. 4 zákona číslo  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 

 

 

 

Mesto Spišské Vlachy, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre oblasť 

miestnych a účelových komunikácii podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 

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

(ďalej len „stavebný zákon“),  

 

o z n a m u j e 

 

občanom a právnickým osobám mesta Spišské Vlachy, ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím 

dotknuté, že dňa 23.08.2021 podal stavebník  Mesto Spišské Vlachy, SNP 37, Spišské 

Vlachy  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného 

povolenia na stavbu  s  názvom  „Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej 

infraštruktúry“  na  pozemkoch  parc. č. KN C  1823/1, 2110, 1865/14, 2109/1, 2130/4, 

2130/8, 2130/7, 2106/1, 2103/1, 1000 v  katastrálnom území Spišské Vlachy.  

 

Stavba rieši rekonštrukcia časti existujúcich miestnych komunikácii na uliciach 

Komenského, Hornádska, Jilemnického, Hviezdoslavova. Ďalej dôjde k výstavbe a 

rekonštrukcii chodníkov vedúcich v pridruženom dopravnom priestore miestnych 

komunikácii Hornádska a Jilemnického, rekonštrukcii parkovacích plôch pred základnou 

školou o kapacite 9 parkovacích stojísk  a poštou o kapacite 6 parkovacích stojísk. 

Navrhovanými rekonštrukčnými a stavebnými prácami nedochádza k zmene výškového a 

smerového vedenia trás jednotlivých rekonštruovaných úsekov miestnych komunikácii. 

 

 Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného 

povolenia. 

 

 Keďže ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a na základe 

žiadosti stavebníka nie sú stavebnému úradu známi všetci účastníci konania, oznamuje 

týmto občanom a organizáciám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a 



stavbám môžu byť týmto konaním dotknuté jeho začatie a to verejnou vyhláškou podľa 

ust. § 64 ods. 4 stavebného zákona a ust. § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

 

Do pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť  na  stavebnom úrade v Spišských Vlachoch.  
 

 Svoje námietky a pripomienky k predmetu konania môžu si  uplatniť účastníci 

konania najneskôr do 7 pracovných dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia na 

stavebnom úrade v Spišských Vlachoch. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.  
 

 

 

 

           

             

  v.r.  

 Ľubomír Fifik                                                                                                                 

  primátor mesta 

         

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta. 

 

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.  

 

 

 

Vyvesené dňa:  04.10.2021      Sňaté dňa:  

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

 

 

 

 


