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Váš list číslo / zo dňa Naše číslo  Vybavuje / linka / e-mail   Krompachy 

Vec: 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „Obnova bytového domu 

Mlynská 3,  Krompachy“ navrhovateľov: Vlastníci bytov a NP bytového domu súp. č. 

1136, Mlynská ulica č. 3, Krompachy v zastúpení na základe  zmluvy o výkone správy 

Bytovým družstvom Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 

00174505, zo dňa 11.02.2021 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE 
 

Mesto Krompachy, stavebný úrad, podľa  § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  vo 

veci návrhu na  vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavebníkov Vlastníkov bytov a NP 

bytového domu súp. č. 1136, Mlynská ulica č. 3, Krompachy  v zastúpení Bytového družstva 

Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves,  na stavbu  

„Obnova bytového domu Mlynská 3,  Krompachy“ na  pozemku parc. C KN č. 536/2,  

katastrálne územie Krompachy, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie  č.  13872/2018/SK-

R/Čá dňa 13.09.2018     Mestom Krompachy, stavebným úradom vydáva  

 

r o z h o d n u t i e. 

 

Mesto Krompachy, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad po preskúmaní návrhu a na 

základe výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, konaného dňa 

22.03.2021, podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona, a v súlade s ust. § 20 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  

 

p o v o ľ u j e     u ž í v a n i e 

stavby: „Obnova bytového domu Mlynská 3,  Krompachy“ 

 na pozemku parcela C KN č. 536/2, katastrálne územie Krompachy, 

  8414/245/2021/KK-R/Čá Anna Čupajová/ 0534192227 

anna.cupajova@krompachy.sk 

13.4.2021 
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pre stavebníkov:  Vlastníkov bytov a NP bytového domu súp. č. 1136, Mlynská ulica č. 3, 

Krompachy. 

V tomto rozsahu, stavebné úpravy a zateplenie celého obvodového plášťa bytového domu 

komplexne: 

- zateplenie obvodového plášťa  bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom 

Baumit Star Systém MW hrúbka izolantu 160 mm; 

- zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí kontaktným zatepľovacím systémom hrúbka 

izolantu 30 mm; 

- zateplenie stropu nad 1. N.P. spoločné priestory minerálnou vlnou hr. 100 mm; 

- zateplenie stien strojovní výťahu nad úrovňou strechy kontaktným zatepľovacím 

systémom hrúbka izolantu 50 mm;  

- zateplenie sokla  tuhými doskami XPS do výšky 500 mm od upraveného terénu, hrúbka  

izolantu 160 mm; 

- nové oplechovanie vonkajších parapetov okien; 

- zateplenie strešného plášťa a obnova strešného plášťa; 

- vymenené  vstupné a prechodové dvere do bytového domu, vymenené okná a dvere 

v strojovni výťahu; 

- vymenené zábradlia  loggií a novú keramickou dlažbu na loggiách; 

-  obnovený   okapový chodníka a vstupné priestory do bytového domu; 

- vymenené zábradlie zadného vstupu; 

- obnovené podlahy a schodisko zadného a predného vstupu do bytového domu 

z betónovej vymývanej dlažby; 

- obnovené steny a stropy v  schodiskovom priestore; 

- vymenené – nové PVC podlahy chodieb pred bytmi v schodiskovom priestore; 

-  vymenené zvislé rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie; 

-  vymenené zvislé rozvody plynu; 

- vymenené zvislé a ležaté rozvody vody; 

- obnovené silnoprúdové rozvody v spoločných priestoroch pre bytové jednotky;  

- bleskozvod; 

- osadené búdky pre netopiere a vtáctvo. 

 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 a 3. stavebného zákona určuje tieto 

podmienky: 

1. Vlastník  je povinný zabezpečovať riadnu a pravidelnú údržbu stavby a jej okolia. 

2. Vlastník zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení a vybavenia 

v bytovom dome v zmysle osobitných predpisov a STN. 

3. Vlastník stavby je povinný podľa § 103 stavebného zákona dokumentáciu  skutočného 

realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene  vlastníctva ju odovzdá  

novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby  stavebnému úradu. 

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nasledujúce 

skutočnosti.   Stavba bola zrealizovaná  podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, spracovanej spoločnosťou PROPLANING s.r.o., Ing. Peter Fabišík, Protifašistických 

bojovníkov 3, 080 01 Prešov, bez kolaudačných závad a nedorobkov. 

Stavebník predložil k miestnemu zisťovaniu nasledujúcu dokumentáciu: 

- právoplatné stavebné povolenie, 

- list vlastníctva; 

- dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní k nahliadnutiu, 

- certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých stavebných materiálov a výrobkov; 
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- správu o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu; 

- správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia; 

- záznam o vykonaní tlakovej skúšky rozvodov studenej a teplej vody a kanalizácie; 

- správu o odbornej  skúške plynového odberného zariadenia; 

- doklady o likvidácii stavebných odpadov, 

- stavebný denník k nahliadnutiu; 

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; 

- prehlásenie zhotoviteľa stavby, že práce sú prevedené v súlade s proj. dokumentáciou;  

- energetický certifikát a energetický štítok podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v znení 

neskorších predpisov; 

 

Vyjadrenia dotknutých orgánov: v zákonom stanovenej lehote sa vyjadrili tieto dotknuté 

orgány. 

OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez      

pripomienok, súhlasné stanovisko bolo  dané zástupcom OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi pri 

miestnom zisťovaní  dňa 22.03.2021. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi  vydal vyjadrenie 

pod č. HŽZ-1107/678/2021-1698/2021 dňa 23.03.2021  kde  uvádza,  že nemá námietky 

k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova bytového domu Mlynská 3,  

Krompachy“. 

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi odbor starostlivosti o ŽP (orgán štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny) vydal  písomné stanovisko pod. č.j. OU-SN-OSZP-2021/006814-

002  dňa 23.03.2021, kde uvádza.  K vydaniu kolaudačného rozhodnutia na stavbu s názvom 

„Obnova bytového domu Mlynská 3,  Krompachy“ nemáme z hľadiska ochrany prírody 

a krajiny námietky.  

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi odbor starostlivosti o ŽP (orgán  štátnej správy 

odpadového hospodárstva) vydal  písomné vyjadrenie pod. č.j. OU-SN-OSZP-2021/007063-

002  dňa 04.03.2021, kde uvádza.  Z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme námietky 

k vydaniu   kolaudačného rozhodnutia na stavbu s názvom „Obnova bytového domu        

Mlynská 3,  Krompachy“. 

 

Námietky účastníkov konania: 

Pri kolaudačnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. 

 

Správny poplatok v hodnote 50 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov bol uhradený. 

 

Toto rozhodnutie je podľa § 26 správneho poriadku doručované verejnou vyhláškou. 

Odôvodnenie : 

Vlastníci bytov a NP bytového domu súp. č. 1136, Mlynská ulica č. 3, Krompachy v zastúpení 

na základe  zmluvy o výkone správy Bytovým družstvom Spišská Nová Ves, Kamenárska 5,            

052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, podali dňa  11.02.2021   návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova bytového domu Mlynská 3,  Krompachy“ na  

pozemku parc. C KN č. 536/2,  katastrálne územie Krompachy, na ktorú bolo vydané stavebné 

povolenie  č.  13872/2018/SK-R/Čá dňa 13.09.2018     Mestom Krompachy, stavebným úradom. 

Mesto Krompachy ako príslušný stavebný úrad posúdil návrh z pohľadu všeobecných 

technických požiadaviek na výstavbu a skutočného realizovania stavby. Určil ďalšie povinnosti 

na zabezpečenie verejných záujmov na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, na 

zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí, 
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požiarnu bezpečnosť. Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s 

miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 22.03.2021.  

Ku kolaudácií  sa vyjadrili dotknuté orgány v požadovanej lehote. 

OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia, súhlasné 

stanovisko bolo  dané zástupcom OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi pri miestnom zisťovaní  dňa 

22.03.2021. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi vydal vyjadrenie pod 

č. HŽZ-1107/678/2021-1698/2021 dňa 23.03.2021, že nemá námietky k vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia. 

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi odbor starostlivosti o ŽP (orgán štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny), vydal  písomné stanovisko pod. č.j. OU-SN-OSZP-2021/006814-002  dňa 

23.03.2021, že nemá námietky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.  

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi odbor starostlivosti o ŽP (orgán  štátnej správy odpadového 

hospodárstva) vydal  písomné vyjadrenie pod. č.j. OU-SN-OSZP-2021/007063-002  dňa 

04.03.2021, že nemá námietky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.  

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej  

v stavebnom konaní, a že boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. Užívaním 

stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Na základe  posúdení 

predložených dokladov a ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebný úrad 

povoľuje užívanie stavby. 

P o u č e n i e : 

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  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  preskúmateľné súdom podľa 

§ 177 a nasl. zákona  NR SR č.  162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. 

        
 

 

                                                                                    v.r. 

  Ing. Iveta Rušinová 

 primátorka mesta 

Rozhodnutie sa doručí: 

Účastníkom konania: 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov  Mlynská ulica 1136/3 Krompachy,  sa 

upovedomujú formou verejnej  vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli  Mesta Krompachy 

a formou zverejnenia na internetovej stránke Mesta Krompachy (www.krompachy.sk) 

Na vedomie: 

2. Bytové družstvo SNV, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves 

3. Okresný úrad, Odbor star. o ŽP, Štefánikovo nám. 5,  052 01 Spišská Nová Ves 

4. Správa NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9,  052 01 Spišská Nová Ves 

5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6,  052 01 Spišská Nová Ves 

7. Mesto Krompachy, MsÚ, Odd. výstavby ŽPaTS, Námestie slobody 1, Krompachy 

8. BOBOR O.K. s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves 

9. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Mlynská  ulica 1136/3, Krompachy aj formou 

verejnej  vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli  Mesta Krompachy a na verejne 

prístupnom  mieste bytového domu,  ktorá má informatívny  charakter (zabezpečí  

splnomocnený zástupca). 
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POTVRDENIE 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 a § 69 ods. 2 zákona                     

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rozhodnutia:  8414/245/2021/KK-R/Čá   zo dňa: 13.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 14.04.2021                                      Zvesené dňa: 29.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


