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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 č. 19,20,21,Krompachy ana stavbu "Obnova bytového domu Hlavná
16, 17, 18, Krompachy" stavebníkov: Vlastníci bytov a NP bytového domu ul. Hlavná
súp. č. 997, orien. č. 16,17,18,Krompachy všetci zastúpení na základe zmluvy o výkone
správy Bytovým družstvom Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania podľa § 61 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Mesto Krompachy, Námestie slobody l, 053 42 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

občanom a právnickým osobám mesta Krompachy, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím
dotknuté, že dňa 01.12.2017 a dňa 13.12.2017 boli podané na Mesto Krompachy, stavebný
úrad žiadosti o stavebné povolenie na stavbu "Obnova bytového domu Hlavná 19, 20, 21,
Krompachy" na pozemku parcela č. C KN 2963 v katastrálnom územie Krompachy stavebníci:
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Vlastníci bytov a NP bytového domu ul. Hlavná súp. č. 998, orientačné č. 19,20,21, Krompachy
ana stavbu "Obnova bytového domu Hlavná 16, 17, 18, Krompachy" na pozemku parcela
č. C KN 2962 v katastrálnom územie Krompachy stavebníci: Vlastníci bytov a NP bytového
domu ul. Hlavná súp. č. 997, orientačné č. 16,17,18, Krompachy všetci stavebníci zastúpení
na základe zmluvy o výkone správy Bytovým družstvom Spišská Nová Ves, Kamenárska 5,
052 Ol Spišská Nová Ves.

Projekt rieši: Stavebné úpravy - zateplenie celého obvodového plášťa bytového domu
komplexne v nadväznosti na teplotechnický výpočet. Z dôvodu zateplenia bytového domu
je potrebné urobiť tieto úpravy:
Búracie práce:

Demontáž loggiových zábradlí
demontáž oplechovaní parapetov okien;
orezanie atikového plechu;
demontáž bleskozvodu;
vybúranie jestvujúceho okapového chodníka;
vybúranie celej sklady podláh na loggiách;
demontáž nefunkčnej skrine VSE;
demontáž mreží na oknách.

Nové práce naväzujúce na obnovu bytového domu:
zateplenie zatepľovacím kontaktným systémom (ETICS) v plochách na báze EPS-F
izolantu 140mm;
zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí zatepľovacím kontaktným systémom
(ETICS) v plochách na báze EPS-F izolantu 30mm, podľa odsadzovacích rámov okien;
zateplenie atiky izolantom na báze tvrdenej PUR peny v hrúbke 100mm;
zateplenie sokla minerálnou vlnou, hrúbka izolantu 100 mm;
zateplenie loggiových čelných, bočných stien izolantom na báze minerálnej vlny
hrúbka izolantu 30mm;
zateplenie stien vstupných priestorov susediacich s obytnými miestnosťami bytu,
izolantom na báze minerálnej vlny hrúbka izolantu 60mm;
zateplenie stropu vstupných a spoločných priestorov izolantom na báze minerálnej vlny
hrúbka izolantu 60mm;
aplikácia protipožiarnych pásov na báze minerálnej vlny v hrúbke 60mm;
zateplenie kontaktným systémom na báze YPS (ETICS) v plochách na báze EPS-F
izolantu 140mm;
vybudovanie štrkového okapového chodníka okolo domu;
osadí sa nové oplechovanie parapetov okien;
osadenie oplechovania atiky;
umiestnenie U - profilov - koľajničky pre kočiar;
obloženie exteriérového schodiska z dlažby z vymývaného betónu;
montáž nového hliníkového rámu na loggií s výplňou;
zateplenie stropu zníženého technického podlažia na báze minerálnej vlny hrúbka
izolantu 60mm; ;
zastrešenie balkónu polykarbonátovou strieškou;
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výmena vstupných dverí s poštovými schránkami;
montáž búdok pre netopiere a vtáctvo;
montáž nového bleskozvodu;
kontaktný zatepľovací "certifikovaný" systém môže byť iba s aplikáciou PPS tr.
horľavosti "B" a MIV tr. horľavosti "A".

Dňom 01.12.2017 a dňom 13.12.2017 bolo začaté stavebné konanie.

Účastníkom konania, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane
susedných pozemkov a stavieb môžu byť vydaným stavebným povolením dotknuté, oznamuje
Mesto Krompachy, stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou podľa § 61
ods.4 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná o veľký počet účastníkov konania. Podľa ust.
§ 26 správneho poriadku a v náväznosti na ust. § 61 stavebného zákona nariaďuje stavebný
úrad k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním:

so stretnutím účastníkov konania 05.01.2018 (piatok) v budove Mestského úradu
v Krompachoch, Námestie slobody 1, o 10.00 hod vo veľkej zasadačke.

Poučenie:
Podklady k vydaniu stavebného povolenia sú k dispozícií a k nahliadnutiu na Stavebnom úrade
v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy v pondelok až piatok v úradných hodinách.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť na Stavebnom úrade
v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tejto
verejnej vyhlášky. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené pri
prejednávaní územno plánovacej dokumentácie sa neprihliada. Keď sa nechá niektorý z
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

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

Vyvesené dňa:
-(it-, -/2. 20! +-

Sňaté dňa:

29. /2. 20f-X-
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
Oznámenie doručené verejnou vyhláškou.
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Oznámenie sa doručí:
1. Bytové družstvo SNV, Kamenárska č. 5,05201 Spišská Nová Ves
2. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Brezová 30,05201 Spišská Nová Ves
3. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 05201 Spišská Nová Ves
4. Mesto Krompachy, MsÚ, Odd. výstavby ŽPaTS, Námestie slobody 1, Krompachy
5. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
6. Pro- Ateliers s.r.o., Duklianska č.36, 052 O 1 Spišská Nová Ves - projektant
7. Okresný úrad SNY, od. star. o ŽP, Štefanikovo nám 5, 052 01 Sp. Nová Ves
8. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
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