
MESTO  SPIŠSKÉ VLACHY  
SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy 

Stavebný úrad 

Číslo: 1383/2022-VV      V Spišských Vlachoch, 18.07.2022 
 

 
O Z N Á M E N I E 

 
o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou 

 
 

Navrhovateľ STM s.r.o., so  sídlom Pasteurovo námestie 5, Košice, podal dňa 
29.06.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu s názvom „Lekáreň Krompachy“ na parcele číslo C KN-2095/7 v katastrálnom  území 
Krompachy. 
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie tunajším stavebným úradom dňa 17.03.2020 pod 
č. 2496/ost./2019-2020. 
 

Mesto Spišské Vlachy, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky , v súlade  s  
§  80  stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie  spojené s 
miestnym zisťovaním na deň: 
 
11.08.2022 (štvrtok)  so stretnutím o 8,30 hod. na  mieste stavby, t.j. na prízemí bytového 

domu   s.č. 1050 – Lekáreň, na  ulici SNP 1, Krompachy. 
  
Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak 
nebudú brané v úvahu. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené 
v  stavenom konaní sa neprihliada. 
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Spišských 
Vlachoch  a na ústnom pojednávaní.  
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) a § 80 ods. 1 stavebného zákona a musí byť  vyvesené 
15 dní na  úradnej tabuli mesta.  
 
Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 
 
Oznámenie sa doručí: účastníkom konania - vlastníkom  bytov a nebytových priestorov 
bytového  domu s.č. 1050, SNP 1, Krompachy (podľa listu vlastníctva č. 2800)   formou 
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.krompachy.sk  
 
 
 

Ľubomír Fifik   
          primátor mesta 
 
 
 
Vyvesené dňa:       Sňaté dňa:  
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 


