
Obec  Letanovce 

stavebný úrad 
Číslo: 441/2022 –Mz                                                                       V Letanovciach 27.2.2023 

 

 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

Oboznámenie sa s podkladmi 

podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov   

 

     Obec Letanovce, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 

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

predpisov, § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,  podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny 

poriadok") Vám oznamuje, že vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby  

„Rodinný dom – novostavba“ na  pozemku parcelné číslo C KN – 2475 v katastrálnom 

území  Letanovce pre stavebníčku Franczisku Pechovú, bytom Staničná 245/6, Letanovce, 

v zastúpení   Ing. Vierou Dikantovou, L. Svobodu 2569/40, Poprad,  bola dňa 5.1.2023, 

9.2.2023 a 20.2.2023 na tunajší úrad doložená dokumentácia a rozhodujúce podklady na 

vydanie rozhodnutia: 

- projektová dokumentácia žumpy  a kanalizačnej prípojky  

- oprávnenie  právnickej osoby na likvidáciu odpadu zo žumpy a jej znehodnocovanie   

(zmluva o dielo) 

-  zmena umiestnenia napojenia elektrickej prípojky  + stanovisko VSD a.s. Košice 

-  situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením 

predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb(účinkov) na okolie 

a s vyznačením odstupových vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov 

a  jestvujúcich stavieb na nich, podzemných sietí a zariadení technického vybavenia, 

návrhu prípojok, odstavných, parkovacích plôch a prístupovej cesty v dvoch 

vyhotoveniach  

- doplnená sprievodná správa  o prístupovú cestu 

 

      Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy majú právo sa s nimi pred vydaním 

rozhodnutia oboznámiť a vyjadriť sa k ním v lehote 7 pracovných dní od doručenia tohto 

oznámenia. Taktiež v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré 

neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa 

nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú 

moc. 

 



      Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na  pracovisku tunajšieho stavebného úradu  

na Štefánikovom nám. 1  v Spišskej Novej Vsi  na 3 poschodí č. dverí 403 počas stránkových 

hodín /Po: 8.00 – 12.00; 13.00-15.00 hod.  St : 8.00-12.00; 13.00-16.30 hod., tel.  0917 166327/ 

     

             

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                                                 Slavomír Zahornadský, v.r. 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona a musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Letanovce                                                                                

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vyvesené dňa :   15.3.2023                                                   Sňaté dňa :  31.3.2023 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, 

ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie 
 

 


