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Krompachy
7.2.2018

Vec:
Žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Obnova bytového domu Hlavná 19,
20,21, Krompachy" stavebníkov: Vlastníci bytov a NP bytového domu ul. Hlavná súp. č.
998, orientačné číslo 19, 20, 21, zastúpení na základe zmluvy o výkone správy Bytovým
družstvom Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves

OZNÁMENIE

o doručení stavebného povolenia podľa § 9 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Mesto Krompachy, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117
v spojení s ust. § 119 stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisova § 2 písm.
e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy
na obce a vyššie územné celky

oznamuje
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občanom a právnickým osobám Mesta Krompachy, ktorých vlastnícke, alebo iné práva
k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté,
že dňa 06.02.2018 vydal Vlastníkom bytov a NP bytového domu ul. Hlavná súp. č. 998,
orientačné číslo 19, 20, 21 zastúpených na základe zmluvy o výkone správy Bytovým
družstvom Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves

STAVEBNÉ POVOLENIE

na stavbu "Obnova bytového domu Hlavná 19,20, 21 Krompachy" ul. Hlavná súp. č. 998,
orientačné číslo 19,20,21, na pozemku parcela Č. C KN 2963 v k.ú. Krompachy.

Príloha:

Stavebné povolenie č. 1184/2018/SK-R/Čá zo dňa 06.02.2018

-..............7~.\\ ~

J' Ing. (ve!. Rušinová

primátorka mesta

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

Vyvesené dňa: tJ 9. 02 . 20 f'c3 Sňaté dňa: 2C. DZ . 20 I~

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
Stavebné povolenie doručené verejnou vyhláškou.
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