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OZNAMENIE

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 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 09.04.2018 bola podaná na Mesto Krompachy, stavebný úrad žiadosť
o stavebné povolenie na stavbu "Obnova bytového domu - Krompachy Hlavná 22, 23"
stavebníkov: Vlastníci bytov a NP bytového domu ul. Hlavná súp, č. 999, orientačné
č. 22, 23, Krompachy, v zastúpení SVB Hlavná 999, IČO: 51260930, Hlavná 999/22,
053 42 Krompachy, na pozemku parcela č. C KN 2964 v katastrálnom územie Krompachy.

Projekt rieši: Stavebné úpravy - zateplenia celého obvodového plášťa bytového domu
komplexne, pre zníženie energetickej náročnosti a odstránenie systémových porúch.

Rozsah stavebných úprav:

zateplenie fasády objektu;
výmena jestvujúcich okenných výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch za
nové s lepšími tepelnotechnickými parametrami;
rekonštrukcia strešného plášťa objektu zo zateplením;
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zateplenie spoločných priestorov;
oprava vnútorných schodíšť výmena dreveného madla a náter zábradlia);
realizácia nového prestrešenia nad hlavným vstupom;
výmena rozvodov TZB (voda, kanál, plyn);
výmena hlavíc VZT za samorotačné;
výmena exteriérového zábradlia do bývalej práčovne;
sanácia loggií výmena zábradlí a dlažby;
nové exteriérové schodiská zadného vstupu;
bleskozvod;
vytvorenie okapového chodníka;
osadenie búdok pre netopiere a vtáctvo.

Dňom 09.04.2018 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 stavebného 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 21.05.2018 (pondelok) 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.
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Ing. veta Rušinová
primátorka mesta

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta.
Vyvesené dňa: Sňaté dňa:

23 ..DI;. 201'6

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
Oznámenie doručené verejnou vyhláškou.
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Oznámenie sa doručí:
1. SVB Hlavná 999, Hlavná 999/22, 053 42 Krompachy
2. 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. Arch 01 s.r.o., Železničná 28,053 61 Spišské Vlachy - projektant
7. Okresný úrad SNV, od. star. o ŽP, Štefanikovonám 5, 052 01 Sp.Nová Ves
8. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1,053 42 Krompachy
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