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OZNÁMENIE

o doručení ROZHODNUTIA o nariadení vykonania zabezpečovacích prác na rodinných domoch
na ulici Stará Maša občanom a právnickým osobám, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkov
a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté

verejnou vyhláškou.

ROZHODNUTIE
Mesto Krompachy, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad v súlade ustanovenia

§ 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)

nariaďuje
v súlade s ust. § 94 ods. 1 písm. a) stavebného zákona a § 26 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

vlastníkom nehnutel'nosti - stavby evidovanej na LV č. 326:

- rodinný dom na ulici Stará Maša s. Č. 1336, na pozemku parc. Č. C-KN 1254 v k. ú. Krompachy,

vlastníkom nehnutel'nosti - stavby evidovanej na LV č. 335:

- rodinný dom na ulici Stará Maša s. Č. 1331, na pozemku parc. Č. C-KN 1263 v k. Ú. Krompachy,

vlastníkom nehnutel'nosti - stavby evidovanej na LV č.334:

- rodinný dom na ulici Stará Maša s. Č. 1333, na pozemku parc. Č. C-KN 1265 v k. Ú. Krompachy,

vlastníkom nehnutel'nosti - stavby evidovanej na LV č.308:
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- rodinný dom na ulici Stará Maša s. č. 1332, na pozemku parc. č. C-KN 1264 v k. ú. Krompachy,

vlastníkom nehnuteľnosti - stavby evidovanej na LV č.257:

- rodinný dom na ulici Stará Maša s. č. 1334, na pozemku parc. č. C-KN 1266 v k. ú. Krompachy,

vlastníkom nehnuteľnosti - stavby evidovanej na LV č. 293:

- rodinný dom na ulici Stará Maša s. č. 1325, na pozemku parc. č. C-KN 1269 v k. ú. Krompachy,

vlastníkom nehnuteľnosti - stavby evidovanej na LV č.297:

- rodinný dom na ulici Stará Maša s. č. 1327, na pozemku parc. č. C-KN 1271 v k. ú. Krompachy

A. Vykonanie zabezpečovacích prác v rozsahu:
Zabezpečenie nosných konštrukcií stavieb t.j. obvodových múrov, nosných stien a priečok,

. striech a stropov proti zborteniu odborným spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia
osôb alebo ďalšej majetkovej ujmy.
V dôsledku dlhodobého zatekania a nevhodnými úpravami a nezabezpečovaním pravidelnej
údržby stavieb je stav krovov, striech, komínov, stropov, obvodových stien zlý. Plné väzby
krovov sú miestami silno zredukované a strechy sa opierajú o komíny. Statický narušené nosné
konštrukcie, devastáciou nosných prvkov, trámov, krovov, krokiev pomúrnic a pod. ohrozujú
život a zdravie. Zatekaním striech sú poškodené obvodové steny a stropy, ktoré sú úž v štádiu
hniloby.

B. Podmienky vymedzujúce druh a spôsob vykonania zabezpečovacích prác:
Výmenu poškodených nosných konštrukcií strechy.
Statický zabezpečiť obvodové a nosné múry.
Odstrániť vlhkosť stavby - zamedziť hnilobným procesom.
Drevené konštrukcie ošetriť náterom proti hnilobe a protipožiarnym náterom.

C. Podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov:
Stavebný úrad nariaďuje, aby v čase zabezpečovacích prác boli dodržiavané bezpečnostné
predpisy. Nebola ohrozovaná premávka na miestnej komunikácií ul. Stará Maša, pohybujúci
sa chodci a auta.
Vlastníci nehnutel'nosti
(rodinných domov) sa
nebezpečenstvo.

sú povinný zabezpečiť, aby v ohrozených častiach stavieb
nepohybovali osoby, ktorým by hrozilo bezprostredné

Termín na realizáciu zabezpečovacích prác.
Vlastníci domov zrealizujú neodkladné zabezpečovacie práce na vlastné náklady v termíne
najneskôr do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Z dôvodu zlého technického stavu domov na ulici Stará Maša v Krompachoch, na pozemkoch
parcela č. C KN 1254, 1263, 1265, 1264, 1266, 1269, 1271 v k.ú. Krompachy pracovníčka
Stavebného úradu Mesta Krompachy a autorizovaný stavebný inžinier - statika stavieb vykonali dňa
12.07.2018 miestnu obhliadku zo zistením skutkového stavu domov na vyššie uvedených parcelách.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že v dôsledku dlhodobého zatekania striech, nevhodnými
úpravami, zanedbávaním pravidelnej údržby stavieb je stav krovov, striech, komínov, stropov,
obvodových stien zlý. Plné väzby krovov sú miestami silno zredukované a strechy sa opierajú
o komíny. Statický narušené nosné konštrukcie, devastáciou nosných prvkov, trámov, krovov, krokiev
pomúrnic a pod. ohrozujú život a zdravie. Zatekaním striech sú poškodené obvodové steny a stropy,
ktoré sú úž v štádiu hniloby.

V zmysle § 86 ods. l stavebného zákona je vlastník stavby povinný udržiavať stavbu
v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad,
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aby nedochádzalo kjej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najdlhšie predlžila
jej užívatel'nosť. V súlade s ustanovením § 102 ak orgán štátneho stavebného dohl'adu zisti na stavbe
závadu, vyzve podl'a povahy veci stavebníka, oprávnenú osobu alebo právnickú osobu uskutočňujúcu
stavbu, aby urobil nápravu, alebo upozorní iný zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné opatrenia.

Keďže stavby sú v zlom technickom stave stavebný úrad vyzýva vlastníkov stavbeb pre
odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva aby vykonali neodkladné zabezpečovacie prác tak, aby sa
zabránilo bezprostrednému ohrozeniu zdravia, resp. života osôb a prípadným ďalším škodám na
majetku tretích osôb.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a nasl. zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
zákon) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad Košice v lehote do 15
dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom Mesta Krompachy, stavebný úrad,
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku preskúmatel'né súdom podl'a § 177 a nasl. zákona NR SR Č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
poriadok.

Pretože je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia by mohlo dôjsť k ohrozeniu osôb
bývajúcich v rodinných domoch, podl'a § 55 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. prípadnému odvolaniu sa
vylučuje odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať

Ing. a Rušinová
primátorka mesta

Toto Oznámenie a Rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Vyvesené dňa: 02. OB.2.o/c9 Sňaté dňa: I'Y-, OeJ. 20 l'c3

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