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OBEC HRABUSICE
stavebný úrad

Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Číslo evidencie: 84/678/2017 V Hrabušiciach, 04.07.2017

VEREJNÁ
, v 

VYHLA S KA

Oznámenie o začatí územného konania
a nariadenie ústneho pojednávania.

Dňa 14.06.2017 bol Obci Hrabušice stavebnému úradu, doručený návrh Mesta
Krompachy, IČO: 00 329 282, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby: ,,Krompachy - vodovod cintorín " na ulici Maurerovej a Cintorínskej
na pozemkoch parcely C KN č. 2904/1, 3027/1, 3025, 3021, 3022, 3837, 3006, 3002, 3012/1,
28, 240, k. ú. Krompachy ana pozemkoch parcely E KN č. 90897, 90898, 90899, 90900, 90901,
k. ú. Krompachy.

Navrhovaná stavba rieši zásobovanie dvoch mestských cintorínov na ul. Cintorínskej a ul.
Maurerovej úžitkovou vodou z existujúcej studne. Táto studňa je zriadená za bytovým domom
na ul. Maurerovej č. 60. Za účelom zníženia hladiny podzemnej vody je voda zo studne
odčerpávaná do kanalizácie. Účelom navrhovanej stavby je využiť úžitkovú vodu zo studne
pre zásobovanie výtokových stojanov (celkovo 2) na dvoch mestských cintorínoch. Pre
potreby napojenia oboch výtokových stojanov bude stavba pozostávať z týchto častí:

výtlačné potrubie zo studne do zásobnej nádrže;
nádrž (zberná akumulačná);
gravitačné potrubie pre rozvod úžitkovej vody;
elektroinštalácia.

V zmysle ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
právnych predpisov uvedeným dňom začal stavebný úrad územné konanie.

V súlade s ustanovením § 36 ods.1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
stavebný zákon) stavebný úrad týmto dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom
konania

o z n a m u j e začatie územného konania pre stavbu
,,Krompachy- vodovod cintorín"
a na prerokovanie uvedeného návrhu

nariaďuje



ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 31.07.2017 {pondelok) so stretnutím o 10,00 hod.

vo Veľkej zasadačke na Mestskom úrade Krompachy, Námestie slobody 1, Krompachy.

Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadať
do začiatku ústneho pojednávania na Stavebnom úrade obce Hrabušice, Hlavná 171,
Hrabušice a Mestskom úrade Krompachy, odd. výst. TSaŽP, Námestie slobody
1, Krompachy, a to počas úradných hodín a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu na vydanie územného
rozhodnutia uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne stavebný úrad nebude
prihliadať.

V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý
orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania v určenej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.

Navrhovateľ najneskôr na konaní svoj návrh:
doplní o súhlas Košického samosprávneho kraja - vlastníka pozemku KN-C 3027/1,
k. ú. Krompachy a súhlas Slovenskéhopozemkového fondu - správcu pozemku KN
C 2904/1, k. ú. Krompachy (vo vlastníctve SR) a súhlas p. Cvengrošovej - vlastníčky
pozemku KN- E 90898, k. ú. Krompachy

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Príloha:
výkres situácia umiestnenia stavby

Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania: verejnou vyhláškou,

1. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
2. KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
3. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova cesta 36, 81 7 45 Bratislava
4. Melánia Cvengrošová, Antóna Bernoláka 2200/32, Žilina
5. Ing. Miroslava Gabaniová, Zápotockého 12, 080 01 Prešov

Dotknutým orgánom :
1. Okresný úrad, odbor star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová

Ves
3. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
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4. PVPS a. s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
5. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Kromsat s.r.o. Poštová 2, 053 42 Krompachy
9. LIEDER LIGHT s. r. o., M. Gorkého 33, 052 01 Spišská Nová Ves
1 O. Ekover s.r.o., Maurerova 56, 053 42 Krompachy
11. SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, 053 42 Krompachy
12. SKI Plejsy a.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice
13. Mesto Krompachy, MsÚ odd. výst. TSaŽP, Námestie slobody, 053 42 Krompachy

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho
poriadku vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste
obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: tJ(;. o1 2-o/J 

~ 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
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