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Vec:
Žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Obnova bytového domu Mlynská 3,
Krompachy" stavebníkov: Vlastníci bytov a NP bytového domu ul. Mlynská súp. č.1136,
orientačné č. 3, Krompachy, zastúpených na základe zmluvy o výkone správy Bytovým
družstvom Spišská Nová Ves, Kamenárska S, 05201 Spišská Nová Ves, zo dňa 01.08.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Krompachy, 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) prejednal podľa ustanovení § 62 stavebného zákona,
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby stavebníkov: Vlastníkov
bytov a NP bytového domu ul. Mlynská súp. č. 1136, orientačné č. 3, Krompachy,
zastúpených na základe zmluvy o výkone správy Bytovým družstvom Spišská Nová Ves,
Kamenárska 5, 052 Ol Spišská Nová Ves, na stavbu "Obnova bytového domu Mlynská 3,
Krompachy" v meste Krompachy na ulici Mlynská č. 3, na pozemku parcela Č. C KN 536/2
v katastrálnom území Krompachy.

Po preskúmaní predmetnej žiadosti a priloženej dokumentácie stavebný úrad v zmysle
ustanovenia § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky Č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky Č. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie vyd á v a

r o z hod n u tie:

stavebníkom: Vlastníkom bytov a NP bytového domu ul. Mlynská súp. č. 1136, orientačné
č. 3, Krompachy zastúpených na základe zmluvy o výkone správy Bytovým družstvom
Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska S, 05201 Spišská Nová Ves

povoľuje stavbu

Telefón
+421-(0)53-4192211
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"Obnova bytového domu Mlynská 3, Krompachy" v meste Krompachy na ulici Mlynská
č. 3, na pozemku parcela Č. C K.1"J536/2 v katastrálnom území Krompachy.

Projekt obnovy bytového domu rieši: Stavebné úpravy - zateplenia celého obvodového
plášťa bytového domu komplexne, pre zníženie energetickej náročnosti - zníženie
tepelných strát:

zateplenie fasády bytového domu;
zateplenie stropu nad 1. n.p. spoločné priestory;
zateplenie a obnova strešného plášťa;
výmenu vstupných a prechodových dverí do bytového domu, výmenu okna a dverí
v strojovni výťahu;
sanáciu lodžií s výmenou zábradlia;
obnovu okapového chodníka a vstupných priestorov do bytového domu;
obnovu stien stropov a podláh schodiskového priestoru;
výmenu zvislých rozvodov splaškovej a dažďovej kanalizácie;
výmenu zvislých rozvodov plynu;
výmenu zvislých a ležatých rozvodov vody;
obnovu silnoprúdových rozvodov v spoločných priestoroch pre bytové jednotky;
bleskozvod;
osadenie búdok pre netopiere a vtáctvo.

Stavebníci sú povinní pri povolenej stavbe dodržať tieto pod ID i e n k y :
1. Stavba bude realizovaná podľa, stavebným úradom schválenej projektovej dokumentácie

stavby, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PROPLANING s.r.o., Protifašistických
bojovníkov č.3, 080 Ol Prešov, zod. projektant Ing. Tomáš Fabišík - autorizovaný
stavebný inžinier, č. osv. 4872*SP*11, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny oproti schválenému projektu nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

2. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a na to, aby
realizáciou stavby neboli spôsobené škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné
technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem.

4. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky na základe výberu stavebníka. Stavebník na
kolaudačné konanie predloží protokol o odovzdaní a prevzatí stavby medzi zhotoviteľom
stavby a stavebníkom a stavebný denník.

5. Stavebník oznámi začiatok realizácie stavby písomne Mestu Krompachy stavebnému
úradu min. 10 dní pred začiatkom realizácie prác.

6. Stavba bude na viditeľnom mieste označená štítkom s textom: "Stavba povolená"
s označením názvu a sídla stavebníka a osoby zodpovednej za odborné vedenie stavby.

7. Lehota dokončenia stavby je určená do 31.12.2022. V prípade nedodržania lehoty
ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím tejto lehoty o jej
predÍženie.

8. Na stavbe musí byt' k dispozícii dokumentácia a všetky doklady, týkajúce sa realizovanej
stavby a stavebný denník.

9. Stavebníkje povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
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10. Pred začatím realizácie stavby je zhotoviteľ stavby povinný s Mestom Krompachy
uzavrieť zmluvu o prenájme verejného priestranstva v zmysle platného VZN
o miestnych daniach na umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného
materiálu a pod.

ll. Zariadenie staveniska je riešené z časti v priestoroch bytového domu v spoločných
priestoroch a z časti umiestnením na priľahlom pozemku obytného domu.

12. Napojenie na vodu pre potreby stavby bude v spoločných priestoroch bytového domu.
13. Napojenie na elektrinu 380 V a 230 V bude staveniskový elektrorozvádzač s elektromerom

napojený do rozvodnej skrine v spoločných priestoroch bytového domu.
14. Prístupové komunikácie, pracovné plochy apod., sa musia po celý čas výstavby na

stavenisku udržiavať v bezpečnom a čistom stave. Pri stavebných prácach za zníženej
viditeľnosti sa musí zabezpečiť dostatočné osvetlenie.

15. Predloženie dokladu o zneškodnení odpadu na skládke bude stavebným úradom
požadované pri kolaudačnom konaní.

16. Pre stavebné konštrukcie a zariadenia budú použité výrobky, ktoré sú podľa osobitných
predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, ktoré majú také vlastnosti, aby
po dobu predpokladanej existencie bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky,
ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a
úspora energie. Osvedčenia o akosti použitých výrobkov predloží stavebník stavebnému
úradu v kolaudačnom konaní.

17. Pri kolaudačnom konaní predloží stavebník stanovisko OR HaZZ v Spišskej ovej Vsi
k vydaniu stavebného povolenia spolu s dokumentáciou posudzovanou pred vydaním
stavebného povolenia.

18. Stavebník je povinný pred začatím užívania stavby požiadať stavebný úrad o začatie
kolaudačného konania a o vydanie užívacieho povolenia.

19. Domje napojený na jestvujúce rozvody vody a el. energie.
20. Prístup k stavbe: existujúci, po miestnych komunikáciách.

Podmienky dotknutých orgánov:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vydalo pod
č.j. ORHZ-SNI-571-001l2018 dňa 06.06.2018 stanovisko, kde sa uvádza z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie "Obnova bytového domu na ulici
Mlynská č. 3, Krompachy" na pozemku parcela Č. C KN 536/2 v k.ú. Krompachy a s riešením
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Stanovisko pod. č.j. ORHZ-SNI-571-001/2018 zo dňa 06.06.2018 nenahrádza stanovisko
orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi vydalo pod č.j.
HŽP-341711006/2018-3709/2018 dňa 15.06.2018 vyjadrenie k projektovej dokumentácii, kde
sa uvádza k predloženej projektovej dokumentácií na stavbu "Obnova bytového domu
Mlynská 3, Krompachy" nie sú pripomienky. Na toto vyjadrenie sa bude prihliadať pri
vydávaní záväzného stanoviska RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi k návrhu na kolaudáciu
stavby.

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves vydal podj.č. OU-
SN-OSZP-2018/007129 dňa 04.06.2018 vyjadrenie kde uvádza: S vydaním stavebného povolenia
z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky.
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Pri realizácií stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
l. Pri zahájení stavebných prác investor prip. Zhotoviteľ kontaktuje osobu

s príslušnými skúsenosťami v oblasti ochrany prírody, ktorá je držiteľom
výnimky zo zákona na manipuláciu s chránenými živočíchmi (napr. autorka
posudku) na zabezpečenie ekologického dozoru počas stavebnej činnosti
a realizáciu ochranných opatrení (kontrola aktuálneho výskytu netopierov a ich
vysťahovanie, atď.) vyhniezdeniu vtákov atď.). Priebežné správy o realizácií
ochranných opatrení je potrebné zaznamenať do stavebného denníka.

2. Z dôvodu zachovania podmienok pre výskyt chránených živočíchov a umiestnenie
ich výskytu na bezproblémové miesta inštalovať 6 ks búdok typu MAXI B pre
netopiere, 4 ks búdok typu MINI pre netopiere, 6 ks búdok typu APUS 3 ST pre
vtáctvo a 4 ks búdok typu APUS 6 pre vtáctvo podľa návrhu autorky posudku
(Príloha 1 - fotodokumentácia s nákresom inštalácie búdok do zateplenia).

3. Všetky práce spojené s opatreniami a manipuláciou so živočíchmi realizovať pod
dohľadom a podľa pokynov autorky posudku Mgr. Denisy Lobbovej, alebo inej
osoby s príslušnými odbornými skúsenosťami a oprávneniami v oblasti ochrany
živočíchov pri zatepľovaní.

4. Pri realizácií prác je potrebné dbať na ochranu drevín (stromov a krovitých porastov)
tvoriacu zeleň v okolí stavebného objektu.

5. Ku kolaudačnému konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu tunajšieho úradu
a odbornej organizácie ŠÔP SR, S-NP Slovenský raj pre účely kontroly.

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves vydal podj.č. OU-
SN-OSZP-2018/007624-2 dňa 08.06.2018 vyjadrenie kde uvádza. Z hľadiska odpadového
hospodárstva k projektovej dokumentácií ak vydaniu stavebného povolenia nemáme námietky
za dodržania podmienok:
Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v zmysle vyhl.
MŽP SR č. 365/2015 Z.z., v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia
zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:
l.) pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia
zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva;
2.) pôvodcom odpadu, ak ide o odpady zo stavebných prác a demolačných prác podľa § 77
ods. 2 pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľ, je osoba pre ktorú sa tieto práce
vykonávajú, pôvodca odpadu má povinnosť dodržiavať § 14 zákona o odpadoch;
3.) odpady triediť podľa druhu a zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby;
4.) odpady odovzdať do zariadenia na zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu;
5.) stavebník požiada Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor OSŽP o vyjadrenie ku
kolaudácií stavby, k žiadosti doloží doklady o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých
odpadov na predmetnej stavbe.

Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
Vydala odborné stanovisko k projektovej dokumentácií stavby č. 2644/3/2018 k projektovej
pre vydanie stavebného povolenia, podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na stavbu: Obnova bytového domu Mlynská 3, Krompachy pre investora Vlastníci
bytov a NP bytového domu ul. Mlynská súp. č. 1136, orientačné č. 3, Krompachy,
zastúpených na základe zmluvy o výkone správy Bytovým družstvom Spišská Nová Ves,
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Kamenárska 5, 052 Ol Spišská Nová Ves, zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Fabišík,
Proplaning, s.r.o. Prešov,
2.) Po posúdení predloženej dokumentácie podľa § 14 ods. l písm. d) zákona č. 124/200 l
Z.z. v znení neskorších predpisov, Technická inšpekcia a.s. vydáva toto odborné stanovisko:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických
zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť
v procese výstavby:
2.1) Protokol o určení vonkajších vplyvov:
- obsahuje pre vnútorné priestory stanovený aj vplyv AS 1, ktorý sa v zmysle STN 33 2000-5-
51 :2010 uplatňuje iba pre vonkajšie priestory;
- neobsahuje stanovenie vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory čím vonkajšie vplyvy nie
sú stanovené v plnom rozsahu a jednoznačne v zmysle čl. Nl.2 STN 332000-5-51 :2010.
2.2) Projektová dokumentácia neobsahuje údaj, ako sú riešené hlavné domové rozvody
vzmysle STN 33 2130:1983 aSTN 90 0203:2010, ako je riešené istenie vývodov
z rozvádzačov .
2.3) V projektovej dokumentácií sú použité neplatné predpisy, ako napr. STN 33 2000-3
(nahradené STN 33 2000-1 :2009), výhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. )nahradené vyhláškou č.
147/2013 Z.z.).
2.4) Prívody pre byty majú byt' káblami N2XH v káblových žľaboch PVC. V zmysle STN 92
0203:2010 majú byt' použité aj káblové žľaby v bezhalogénovom prevedení a nie v obyčajnom
PVC vyhotovení.
2.5) Pre sieť TN-C PEN vodič o min. priereze 6 mrrr'Cu nevyhovuje. V zmysle čl. 543.4.1.
STN 332000-5-54:2012 min. prierez PEN vodiča ma byt' 10 mrrr'Cu.
2.6) Pri riešení ochrany pred atmosférickou elektrinou:
- nie sú údaje o materiáli povrchu strechy a steny budovy v zmysle čl. 5.2.4 STN EN 62305-
3:2012;
- nie sú údaje o zariadeniach umiestnených na streche a ich ochrane v zmysle STN EN 62305-
3:2012 a STN EN 62305-4:2013;
- nie je údaj o použitom výpočtovom programe pre analýzu rizika podľa STN EN 62305-2;
- nie je údaj, z čoho sa vychádzalo pre stanovenie ochranného uhla 40° pre triedu LPS III
v zmysle STN EN 62305-3:2012;
- nie je výkresové riešenie ochrany pred atmosférickou elektrinou - detaily funkčných antén
a iných zariadení umiestnených na streche v zmysle STN EN 62305-3 :2012 a STN EN 62305-
4:2013 vrátané ochranných priestorov vytvorených zachytávačmi;
- nie je údaj ako majú byt' riešené slaboprúdové rozvody vo vzťahu k ochrane pred
atmosférickou elektrinou;
- neobsahuje údaje o spôsobe vyhotovenia odkvapových rúr (materiál, spoje) a spôsobe ich
pripojenia ku bleskozvodu v zmysle STN EN 62305-3:2012.

Pripomienky a upozornenia:
2.7) V sprievodne správe sa uvádzajú neplatné právne predpisy: nariadenie vlády č. 51012001
Z.z. je zrušené, platí nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z., nariadenie vlády č. 201/2001 Z.z. je
zrušené, platí nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z., nariadenie vlády č. 204/2001 Z.z. je zrušené,
platí nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z, nariadenie vlády č. 444/200 l z.z. je zrušené, platí
nariadenie vlády č.378/2006 Z.z., vyhláška č. 374/1990 z.z. je zrušená platí vyhláška č.
147/2013 Z.z.; na podmienky stavby je potrebné aplikovať platné právne predpisy.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.
Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.
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Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového bolo vydané
odborné stanovisko č. 2644/3/2018 dňa 28.05.2018.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v stanovenej lehote neboli uplatnené
námietky.

Stanoviská dotknutých orgánov
v podmienkach rozhodnutia.

me sú záporné am protichodné a sú zapracované

Správny poplatok v hodnote 100 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov bol uhradený.

Odôvodnenie:
Mesto Krompachy stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť

stavebníkov Vlastníkov bytov a NP bytového domu ul. Mlynská súp. č. 1136, orientačné
č. 3, Krompachy zastúpených na základe zmluvy o výkone správy Bytovým družstvom Spišská
Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, na stavbu "Obnova
bytového domu Mlynská 3, Krompachy" v meste Krompachy na ulici Mlynská č. 3, na
pozemku parcela č. C KN 536/2 v katastrálnom území Krompachy

Žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona, § 8,
§ 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Predložená žiadosť o stavebné
povolenie bola prejednaná pri miestnom zisťovaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi
dňa 13.09.2018.

K vydaniu stavebného povolenia sa vyjadrili dotknuté orgány v požadovanej lehote.
OR HalZ v Spišskej Novej Vsi súhlasí s vydaním stavebného povolenia, súhlasné stanovisko
bolo vydané podj.č. ORHZ-SNI-571-001l2018 dňa 06.06.2018.0kresný úrad v Spišskej Novej
Vsi, Odbor starostlivosti o ŽP súhlasí s vydaním stavebného povolenia za podmienok, ktoré
boli uvedené vo vyjadrení pod č.j. OU-SN-OSZP-2018/007129 zo dňa 04.06.2018, vyjadrení pod
č.j. OU-SN-OSZP-2018/007624-2 zo dňa 08.06.2018 a vyjadrení pod č.j. OU-SN-OSZP-
2018/007072-2 zo dňa 25.05.2018.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi posúdil projektovú
dokumentáciu stavby a vydal vyjadrenie pod č.j. HŽP-341711006/2018-3709/2018 dňa
15.06.2018. Technická inšpekcia a.s. Bratislava vydala odborné stanovisko k projektovej
dokumentácií pod č. 2644/3/2018 dňa 28.05.2018. Podmienky zo stanoviska a vyjadrení
dotknutých orgánov sú zakomponované do podmienok rozhodnutia.

Po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. V stanovenej lehote si žiaden z účastníkov konania neuplatnil námietky.
Dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V priebehu konania
neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Preto bolo po vykonanom stavebnom
konaní rozhodnuté v súlade s platnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny zákon) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad Košice
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v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom Mesta Krompachy,
stavebný úrad, Námestie slobody 1,05342 Krompachy.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom
podľa § 177 a nasl. zákona NR SR Č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

~
Ing. Iveta Rušinová

primátorka mesta

Príloha pre stavebníka:
Overená dokumentácia stavby

Rozhodnutie sa doručí:
Vlastníkom bytov a nebytových priestorov verejnou vyhláškou

Účastníkom konania:
1. Bytové družstvo SNV, Kamenárska Č. 5,05201 Spišská Nová Ves
2. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Námestie slobody 1,053 42 Krompachy
3. Ing. Tomáš Fabišík - PROPLANING s.r.o., Protifašistických bojovníkov 3,

08001 Prešov - projektant

Na vedomie:
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Brezová 30,05201 Spišská Nová Ves
5. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 05201 Spišská Nová Ves
6. Mesto Krompachy, MsÚ, Odd. výstavby ŽPaTS, Námestie slobody 1, Krompachy
7. Okresný úrad SNV, od. star. o ŽP, Štefánikovo nám 5, 052 01 Sp. Nová Ves
8. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56,821 01 Bratislava
9. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1,05342 Krompachy

7


