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

 

Vec : 

Žiadosť spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 485 250, so sídlom  

Hraničná 662/17, 058 59 Poprad, o vydanie územného rozhodnutia podľa § 39a  

o umiestnení líniovej stavby (§ 139 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  

a stavebnom poriadku, na stavbu „Krompachy vodovod – rozšírenie vodovodu ul. 

Hornádska“, umiestnenej na pozemkoch  v katastrálnom území mesta Krompachy, podľa 

projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Štefanom Šípošom, autorizovaným inžinierom, 

Fibichova 1, 040 01 Košice 

 

O Z N Á M E N I E 
 

o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej 

stavebný zákon) 

verejnou vyhláškou. 

 
Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, ako vecne a územne 

príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 v spojení s ust. § 119 stavebného zákona č. 50/1976 

v znení neskorších predpisov a § 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 

 

o z n a m u j e 

 

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 6.3.2023 podala Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 

36 485 250, so sídlom  Hraničná  662/17, 058 59 Poprad, na tunajšom stavebnom úrade návrh 

na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Krompachy vodovod – 

rozšírenie vodovodu ul. Hornádska“, na pozemkoch parcely C KN č. 1883/4, 1883/1, 1881/1, 

1881/2, 1883/9, 1885, 3080, 1886/3, 1886/2 a 1889/92 v katastrálnom území Krompachy. 
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Dňom 6.3.2023 bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

Riešenie a umiestnenie stavby: 

 

Stavba bude rozdelená na nasledovné stavebné objekty: 

SO 01 - km 0,000-0,380 

SO 02 - križovanie rieky Hornád - mikrotunelovanie DN 150, dl.62,0 m 

SO 03 – km 0, 442 - 0,660 

 

Projektová dokumentácia rieši líniovú stavbu na pozemkoch parcely C KN č. 1883/4, 

1883/1, 1881/1, 1881/2, 1883/9, 1885, 3080, 1886/3, 1886/2 a 1889/92 v katastrálnom území 

Krompachy, pre rozšírenie vodovodnej siete na ulici Hornádska v meste Krompachy za účelom 

dodávky pitnej vody do severnej časti mestského priemyselného parku a následne s prepojením na 

ČOV Krompachy za účelom zokruhovania vodovodnej siete. V značnej miere bude realizovaná na 

neplodnej pôde. Bod napojenia sa určuje na existujúce vodovodné potrubie D2 v mieste novej 

vodovodnej prípojky do areálu Odpadového hospodárstva mesta Krompachy. Pripojenie nového 

potrubia sa s ohľadom na existujúce pomery inžinierskych sietí a hlavne jedinej prístupovej 

komunikácie do areálu sa navrhuje na novú vodovodnú prípojku pre potreby požiarnej vody, ktorá 

začína v koncovej armatúrnej šachte na potrubí D2 a končí v novej vodomernej šachte v areáli 

Odpadového hospodárstva mesta Krompachy pred touto šachtou vo vzdialenosti 1,5 m. 

Vodovodná prípojka bude preklasifikovaná po bod napojenia na formu verejného vodovodu  

v majetku PVS, a.s., Poprad, a je z rúr PE D 110/10 mm. 

Navrhované vodovodné potrubie D3 bude situované smerom k rieke Hornád a pre 

zabezpečenie prístupu do areálu Odpadového hospodárstva križovanie existujúcich podzemných 

vedení a zabezpečenie nepoškodenia ochranných objektov protipovodňovej ochrany areálu 

Odpadového hospodárstva mesta Krompachy sa úsek po lom trasy východným smerom navrhuje 

realizovať bezvýkopovou metódou - horizontálnym riadeným vŕtaním s osadením plastovej 

chráničky DN 150 mm v min. hĺbke uloženia 1,7 m pod existujúcim terénom na dĺžke 22 m.  

Vodovodné potrubie D3 bude ďalej pokračovať v súbehu s vodným tokom Hornád mimo 

pásma vodného toku až po miesto križovania tohto vodného toku. Križovanie sa navrhuje 

realizovať tiež bezvýkopovou metódou - horizontálnym riadeným vŕtaním s osadením plastovej 

chráničky DN 150 mm v hĺbke 1,5 m pod dnom vodného toku v dĺžke 62 m. Trasa ďalej bude 

pokračovať v súbehu s prístupovou komunikáciou k priemyselným objektom. Následne sa lomí 

južným smerom, križuje panelovú cestu a VTL plynovod. Toto križovanie sa navrhuje tiež 

realizovať bezvýkopovou metódou - horizontálnym riadeným vŕtaním s osadením plastovej 

chráničky DN 150 mm dĺžky 10 m. Potrubie D3 bude ukončené kalníkovým hydrantom a záslepkou 

pre ďalšie pokračovanie k areálu ČOV Krompachy. Navrhované prevádzkové armatúry budú 

osadené v ochranných šachtách plastových profilu DN 800 mm. 

Celková dĺžka vodovodného potrubia D3: 660,00 m 

          

Účastníkom konania, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám 

včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť vydaným územným rozhodnutím dotknuté, 

oznamuje Mesto Krompachy, stavebný úrad, začatie územného konania verejnou vyhláškou 

podľa § 36 ods.4 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná o zvlášť rozsiahlu stavbu, s veľkým 

počtom účastníkov konania. Podľa  ust. § 26 správneho poriadku a v nadväznosti na ust. § 36 

ods. l stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené  

s miestnym zisťovaním na deň: 

5.4.2023 so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Krompachoch, stavebný 

úrad, Námestie slobody 1, o 10.00 hod. (č. dverí 17).  



3 
 
 

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia zakreslená vo výkresoch z projektovej 

dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom: Ing. Štefanom Šípošom, 

autorizovaným inžinierom, oprávnenie č. 2813 *A* 2 -2, so zakreslením predmetu územného 

konania. 

 

P o u č e n i e : 

Podklady územného rozhodnutia sú k dispozícií a k nahliadnutiu na Stavebnom  úrade  

v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy, v pondelok až piatok v úradných hodinách. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť na 

Stavebnom úrade v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy v lehote do 5.4.2023. 

Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky  

a pripomienky k návrhu uplatniť na stavebnom úrade najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak 

sa na ne neprihliadne.  

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. 
    

  

   Ivo Hinďoš 

                                                         poverený zamestnanec 

                                                         stavebného úradu 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta. 

Vyvesené dňa: 15.3.2023     Sňaté dňa:  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

Oznámenie sa doručí: 

Účastníkom konania: 

1. verejnou vyhláškou 

2. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

3. Ing. Štefan Šípoš, autorizovaný inžinier, Fibichova 1, 040 01 Košice 

4. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Nám slobody 1, 053 42 Krompachy 

5. SEZ Krompachy a.s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy 

6. Zinkoza a.s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy 

7. Kovohuty, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy 

8. SVP š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

9. Obec Richnava, Richnava  č.124 , 053 51 Kluknava 

10. Mária Labancová, Trieda 1. mája 2221/11, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

Dotknutým orgánom: 

11. Regionálny úrad verej. zdravotníctva SNV, Mickiewiczova 6, 052 01 Sp. Nová Ves 

12. Okresný úrad SNV, odb. starostlivosti o ŽP, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

- Správny orgán pre odpadové hospodárstvo 

- Správny orgán pre vodné hospodárstvo 

13. Okresný úrad SNV,  odbor pozemkový a lesný, Markušovská cesta 1, 052 01 Sp. Nová Ves 

14. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

16. Východoslovenská distribučná,  a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 


