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OBEC KLUKNAVA
stavebný úrad

Podľa rozdeľovníka

Naša značka
9731RUS/20 18

Vybavuje/linka
Ing. Gmucová/053-4473204

V Kluknave
28.09.2018

Vec:

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy - návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavieb "Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul.
Cintorínskej", "Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska ",
"Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome Č. 36 a 35 " umiestnených na pozemkoch
parcely č. C KN 2998, 2967 v katastrálnom území mesta Krompachy

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Mesto Krompachy, Námestie slobody 1,05342 Krompachy podal dňa
07.08.2018 podal na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavieb "Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej", "Prepojenie
obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska " , "Vytvorenie parkoviska pri bytovom
dome č. 36 a 35 " umiestnených na pozemkoch parcely Č. C KN 2998, 2967 v katastrálnom
území Krompachy.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom
štátnej správy. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 13.09.2018.

Obec Kluknava, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s § 119 zákona Č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky posúdila predložený návrh a priloženú
dokumentáciu podľa ust. § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe tohoto posúdenia po
vykonanom ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného
zákona toto

rozhodnutie o umiestnení stavieb

"Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cíntorínskej",
"Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska ",



"Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č. 36 a 35 ", umiestnených na pozemkoch
parcely Č. C KN 2998, 2967 v katastrálnom území Krompachy".

Návrh rieši tri samostatné stavby:
Prvá stavba:
"Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej "
SO 01 Obslužná komunikácia
SO 02 Parkovisko
SO 03 Oporný múrik
Miesto stavby: Krompachy ulica Cintorínska, za objektom Domu služieb a obytným domom
Hlavná č. 30, 31.
Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie, ktorá bude obojsmerná a plynulo sa
napojí na ul. Cintorínsku, komunikácia bude ukončená asfaltom. Okolo obslužnej komunikácie
v časti od ul. Cintorínska sa zrekonštruuje oporný múrik. Vytvoria sa nové parkoviska, ktoré
budú napojené na obslužnú komunikáciu bude vytvorených 7 parkovacích miest, z toho jedno
miesto pre osobu so zdravotným postihnutím. Parkoviská sú situované za bytovým domom
Hlavná č. 30, 31 z južnej strany. Parkoviská budú vzdialené od bytového domu 4,0 m. Nové
parkoviska budú mať povrch z betónovej dlažby a polovegetačných tvárnic.

Druhá stavba:
"Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska "
SO 01 Obslužná komunikácia
SO 02 Parkovisko
Miesto stavby: Krompachy ulica Hlavná stred, za bytovým domom Hlavná Č. 24 a pred
bytovým domom Hlavná č.32 .
Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie (objekt SO 01) vrátanie parkoviska
(objekt SO 01) a chodníka, na pozemku parcela Č. C KN 2967 v k.ú. Krompachy. Nova
obslužná komunikácia bude jednosmerná plynulo sa napojí na existujúce vnútroblokové
komunikácie. Nová obslužná komunikácia bude mať asfaltový povrch. Bude slúžiť nie len na
prístup k parkoviskám, ale aj ako prístup pre smetiarske auta. Súčasne sa tam dobuduje aj
spojovací chodník pre peších z betónovej dlažby. Celkovo sa vytvorí 14 parkovacích miest
z toho jedno miesto pre osobu so zdravotným postihnutím. Nové parkoviska budú mať povrch
z betónovej dlažby a polovegetačných tvárnic. 5 parkovacích miest bude napojených na
existujúcu vnútroblokovu komunikáciu za bytovým domom Hlavná Č. 24 a 9 parkovacích
miest bude napojených z novej obslužnej komunikácie.

Tretia stavba:
"Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č. 36 a 35 "
SO 01 Obslužná komunikácia
SO 02 Parkovisko
Miesto stavby: Krompachy ulica Hlavná stred, medzi bytovými domom Hlavná Č. 35 a 36.
Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie (objekt SO 01) vrátanie parkoviska
(objekt SO 02), na pozemku parcela Č. C KN 2967 v k.ú. Krompachy. Nova obslužná
komunikácia bude obojsmerná a plynulo sa napojí na existujúcu vnútroblokovú komunikáciu
spevnenú asfaltom. Nová obslužná komunikácia bude mať povrch z betónovej dlažby a bude
slúžiť pre prístup k parkovacím miestam.
Parkovisko bude napojené na novú obslužnú komunikáciu. Nové parkoviska budú mať povrch
z betónovej dlažby a polovegetačných tvárnic. Celkovo sa vytvorí 18 parkovacích miest z toho



jedno miesto pre osobu so zdravotným postihnutím. Parkoviska sú navrhované 0,5m od
obvodových stien bytového domu Hlavná č. 35 a 36.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situácii osadenia stavby, spracovanej

na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.
2. Pri vypracovaní PD musia byt' dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce

všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné STN a ostatné
technické normy. Ďalej musia byť dodržané požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy
a vlastníkov sieti a zariadení technického vybavenia územia, osobitné predpisy, príslušné
STN a ostatné technické normy. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými
uvažovanými aj jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Musia byt' rešpektované podmienky
vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok
a ďalšie.

3. Na ochranu prírody a krajiny ana zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:
- navrhovaná stavba v zmysle zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia,
- projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba nemá výrobný

charakter.
4. Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby:

pretože sa jedná prevažne spevnené plochy a drobnú architektúru objekty nie sú
kladené zvláštne požiadavky na architektonické a urbanistické riešenie.

5. Pred začatím zemných prác zabezpečí stavebník presné vytýčenie polohy jestvujúcich
podzemných vedení správcami týchto sietí (PVPV, VSD, SPP, ST, Orange a pod.).

6. Výkopy a zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych vedení musia byt' prevedené
ručne.

7. Napojenie na pozemné komunikácie
- pre prístup na stavenisko budú využívané a miestne komunikácie,
- stavenisko bude obsadená vzájomnou väzbou prác na jednom objekt

8. Napojenie na inžinierske siete
- pre potreby výstavby bude používaná el. energia z miestnej rozvodnej siete.

9. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov sieti:

9.1 Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi.
Vyjadrenie č. ORPZ-SN-ODI-2-069/2018 zo dňa 14.09.2018, kde je uvedené že s vydaním
stavebného povolenia súhlasí, tieto podmienky budú stavebným úradom zahrnuté do podmienok
stavebného povolenia.

9.2 Regionálny úrad vereiného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.
Záväzné stanovisko č. č.j. HZP-5687/1595/2018-5697/2018 dňa 14.09.2018, kde sa uvádza,
že súhlasí sa s návrhom na územné konanie stavieb "Úprava obslužnej komunikácie medzi
blokmi ul. Cintorínskej 11 , "Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska",
"Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č. 36 a 35 ".

9.3 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31.04291 Košice
Bolo vydané vyjadrenie č.1742112018 dňa 09.08.2018.
Vo vyjadrení sa uvádza, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch
sa nachádzajú podzemné vedenia NNNN.
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z.



l) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor
v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečovanie spoľahlivej
a plynulej prevádzky ana zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
2) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
a) l m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
s predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme
s nasledujúcimi podmienkami a pripomienkami.
Zabezpečenie pracoviska pri realizácií odberného el. zariadenia je potrebné vyžiadať na
oddelení prevádzka sieti VN a NN Región Košice - Č.t. 055 610 2909 podľa vyjadrenia Č.
15247/2017/5100966930 zo dňa 03.07.2017.
S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však
dodržať tieto podmienky.

l. Pred začatím zemných prác si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky
a mapového podkladu na e-mailovú adresu spitko_stefan@vsds.sk, tel: 055 610 2792,
0917433 311, Ing. Štefan Škripko, alebo stolocny peter@vsds.sk, tel. 055610 22l3,
0918248 563 - Ing. Peter Stoličný,.
2. V prípade križovania nášho podzemného vedeniaje bezpodmienečne nutné zaistiť naše
vedenia proti vzniky previsu.
3. Odkryté vedenie musí byt' chránené proti mechanickému poškodeniu
4. Pri križovaní s novo ukladaným vedením osvetlenia parkoviska musia byť minimálne
vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005, Zmena a) tab. l, 2,
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol
prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred
zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: Č.t. 055 610 2909,
0556102907.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nadjestvujúcimi NN podzemnými vedeniami v
zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s
normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

9.4 SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 269, vydala vyjadrenie
k projektovej dokumentácií pod č.j. TDINS/0637/2018/Uh dňa 04.09.2018 kde sa uvádza:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č 251/2012 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon
o energetike") požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:

pred realizáciou zemných prác, a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je
stavebník povinný požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
na základe písomnej objednávky ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s.
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 828 II Bratislava, alebo elektronický prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk);
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1
hodinu,
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9.5 Slovak Telekom, a. S., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné
podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. č.
6611825514, dátum vydania: 12.09.2018 pre stavbu ,,,,Úprava obslužnej komunikácie medzi
blokmi ul. Cintorínskej", "Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska",
"Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome".
Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko:
Pri stavbe dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., týmto vyjadrením boli dané podmienky
ku realizácií stavby, tieto podmienky stavebný úrad zahrnie do podmienok stavebného
povolenia.

9.6 Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Bolo vydané vyjadrenie č. OU-SN-OSZP-2018/009085-2 dňa 14.08.2018, vyjadrenie č. OU-
SN-OSZP-2018/009989-2 dňa 13.08.2018 a vyjadrenie č. j OU-SN-OSŽP-2018/009324 zo dňa
27.07.2018, kde sa uvádza, že s navrhovanou stavbou súhlasia, podmienky z vyjadrení budú
zakomponované do podmienok stavebného povolenia.

9.7 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, Poprad
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie a stavebné konanie č.
0-15996/2018 zo dňa 01.08.2018, kde sa uvádza.
Na navrhovaných stavbách sa podzemné vedenia alebo iné zariadenia v správe PVPS a.s.
nenachádzajú. Nachádza sa tam kanalizácia a vodovodné prípojky ktorými správcami sú
Mesto Krompachy alebo vlastníci resp. správcovia okolitých bytových domov. S odvádzaním
vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody ) z nových parkovísk do verejnej kanalizácie
a následne do čistiarne odpadových vôd, ktoré sú v našej správe nesúhlasíme. Upozorňujeme,
že odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie podlieha spoplatňovaniu
podľa vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

9.8 Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Vydalo dňa 21.08.2018 vyjadrenie, kde sa uvádza. Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi na
základe listu 11732/2018 zo dňa 16.07.2018 k priloženej projektovej dokumentácií že
k navrhovaným stavbám:

1. Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej .
2. Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska.,
3. Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č. 36 a 35 .

Bolo spracované oznámenie pre všetky dotknuté bytové domy, ktoré môžu svoje námietky
uplatniť najneskôr v deň ústneho pojednávania.
Bytové družstvo Spišská Nová Ves, ako správca bytových domov nemá právo vydávať
záväzné stanovisko pre územné konanie a stavebné povolenie.

9.9 Termokomplex spol. s.r.o., Hlavná 42, Krompachy
Bolo vydané vyjadrenie pre územné a stavebné konanie pod č.j. 661TX/2018 dňa 30.07.2018,
kde sa uvádza.
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 16.07.2018 Vám oznamujeme, že vo Vami riešených
stavbách:

1. Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej.
2. Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska.,
3. Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č. 36 a 35,



stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. +421 552425509) najneskôr
7 dní pred zahájením plánovaných prác; \
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie \\
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov;
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie je zhotoviteľ prác povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, posypu a obsypú plynovodu a uloženie výstražnej
fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.;
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu;
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátanie poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727;
upozorňujeme, že SPP-D môže na všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000 €;
stavebník je povinný pri realizácií činnosti dodržiava ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytyčovania plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TTP 702 02;
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných bezpečnostných pásiem;
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
736005 a TPP 906 01;
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
apod.

Osobitné podmienky:
Žiadame dodržať nad novými spevnenými plochami krytie uvedených plynárenských
zariadení minimálne 80 cm.
Ak nebude možné splniť uvedenú požiadavku žiadame predložiť pred začatím prác PD
s takým technickým riešením, aby bola zabezpečená bezpečná prevádzka plynárenských
zariadení napr. preložka, ochrana plynovodu.
PD navrhovaných zmien na plynárenských zariadeniach žiadame spracovať v zmysle
TPP 702 01, TPP 702 02.
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má naša orgaruzacra teplovodné siete s ktorými dôjde ku križovaniu, vo výkrese C-O1 sú
vyznačené červenou farbou.
Z uvedeného dôvodu požadujeme pri zahájení výkopových prác prizvať povereného
pracovníka našej organizácie za účelom spresnenia a vyznačenia polohy našich podzemných
sieti a vedení, zároveň je potrebné dodržať priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005.

9.10 ANTIK Telecom s.r.o., Košice
S vydaním územného súhlasíme. Dopracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v
zmysle vyjadrenia Č. 847/08/2018 zo dňa 21.08.2018 a projektovú dokumentáciu predložiť na
vyjadrenie.
Netrváme na prekládke podzemnej šachty iba v prípade, že bude zapracovaná v projektovej
dokumentácii ochrana šachty obetónovaním a poklopom D400.

10. Stavebník zabezpečí stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí k stavebnému
konaniu, vytýčenie trasy sietí a vedení pred začatím prác u ich správcov a práce vykoná tak,
aby nedošlo k ich poškodeniu, práce bude koordinovať so správcami sietí.

11. O vydanie stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán-
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, t.j. Mesto
Krompachy.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - neboli uplatnené

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy: - boli skoordinované a sú
zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí
dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Pre realizáciu stavby je potrebné požiadať
o vydanie stavebného povolenia.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy podal dňa
07.08.2018 podal na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavieb "Úprava obslužnej komunikácie .medzi blokmi ul. Cintorínskej", "Prepojenie
obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska ", "Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome
Č. 36 a 35 " umiestnených na pozemkoch parcely Č. C KN 2998, 2967 v katastrálnom
území Krompachy.

Stavebný úrad oznámil začatie konania všetkým účastníkom konania a dotknutým
orgánom. V meste Krompachy bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou a bolo vyvesené
na úradnej tabuli Mestského úradu Krompachy a zverejnené na e-mailovej stránke Mesta
Krompachy od 17.08.2018 do 03.09.2018. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa
konalo dňa 13.09.2018.

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal predložený návrh a priloženú
dokumentáciu z hľadísk, uvedených v § 37 a 38 stavebného zákona, prejednal ho s účastníkmi
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konania a s dotknutými orgánmi št. správy a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu a že umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. K výstavbe zaujali kladné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, ktoré boli
skoordinované. Časť podmienok stavebný úrad zahrnul do územného rozhodnutia a časť
podmienok tkajúcich sa realizácie stavby budú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ust. § 54 zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,

v platnom znení, možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na obec Kluknavu.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka: - overená PD stavby pre územné konanie

Rozhodnutie sa doručí:
1. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1,05342 Krompachy - navrhovateľ
2. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. SMaRR, 053 42 Krompachy
3. Mesto Krompachy, s tým aby toto rozhodnutie bolo doručené účastníkom konania,

ktorým práva k pozemkom a stavbám týmto rozhodnutím môžu byť dotknuté v meste
Krompachy verejnou vyhláškou podľa ust. § 26 ods. 2 zák. Č. 71/1967 Zb. a § 42 ods. 2
stavebného zákona

Na vedomie:
4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves
5. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6,05201 Spišská Nová Ves
6. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
7. PVPS a.s., Hraničná 662/17,05889 Poprad
8. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
9. SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Antik Telecom a.s, Čardského 10,04001 Košice
11. netiQ s.r.o., Olšavká 40, 053 61 Spišské Vlachy
12. Kromsat s.r.o., Poštová 2,05342 Krompachy
13. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28,81762, Bratislava
14. NASES, Trnavská cesta 1001II, 821 01 Bratislava
15. Termokomplex s.r.o., Hlavná 42,05342 Krompachy
16. Bytové družstvo, Kamenárska 5,05201 Spišská Nová Ves
17. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. výstavby TSaŽP, 053 42 Krompachy
18. Obec Kluknava, stavebný úrad, Kluknava 177,05351 Kluknava


