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Vec:
Žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Obnova bytového domu Hlavná 19,
20, 21, Krompachy" stavebníkov: Vlastníci bytov a NP bytového domu ul. Hlavná súp.
č. 998, orientačné č. 19,20,21,Krompachy zastúpení na základe zmluvy o výkone správy
Bytovým družstvom Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska 5, 052 01 Spišská
NováVes

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 stavebníkov: Vlastníkov bytov a NP bytového domu
ul. Hlavná súp. č. 998, orientačné č. 19,20,21,Krompachy zastúpených na základe zmluvy
o výkone správy Bytovým družstvom Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska 5,
05201 Sp. Nová Ves, na stavbu "Obnova bytového domu Hlavná 19,20,21, Krompachy"
v meste Krompachy na ulici Hlavná súp. Č. 998, orientačné Č. 19,20,21 na pozemku parc ela
Č. C KN 2963 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:
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stavebníkom: Vlastníkom bytov a NP bytového domu ul. Hlavná súp. č. 998, orientačné
č. 19,20,21, Krompachy, zastúpených na základe zmluvy o výkone správy Bytovým
družstvom Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves

povoľuje stavbu

"Obnova bytového domu Hlavná 19, 20, 21, Krompachy" v meste Krompachy, na ulici
Hlavná súp. č. 998, orientačné č. 19,20,21 na pozemku parcela č. C KN 2963 v katastrálnom
území Krompachy
Projekt rieši: Stavebné úpravy - zateplenie celého obvodového plášťa bytového domu
komplexne v nadväznosti na teplotechnický výpočet. Z dôvodu zateplenia bytového domu
je potrebné urobiť tieto úpravy:
Búracie práce:

demontáž loggiových zábradlí
demontáž oplechovaní parapetov okien;
demontáž oplechovania atiky;
jestvujúce rozvody bleskozvodu sa nahradia novými lanami na predlžené pôvodné
kotvy;
vybúranie jestvujúceho okapového chodníka;
vybúranie celej skladby podláh na loggiách;
demontáž 3 ks strešných výlezov
demontáž nefunkčných káblov a stožiara na streche
demontáž mreží na oknách.

Nové práce naväzujúce na obnovu bytového domu:
zateplenie tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETIS) v plochách na báze EPS-F
hrúbka izolantu 140mm;
zateplenie ostení a dverí tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETIS) v plochách
izolantom na báze EPS v hrúbke 30 mm podľa odsadzovacích rámov okien;
zateplenie atiky izolantom na báze tvrdenej PUR peny v hrúbke 100mm;
zateplenie sokla minerálnou vlnou, hrúbka izolantu 100 mm;
zateplenie loggiových čelných, bočných stien izolantom na báze minerálnej vlny
hrúbka izolantu 30mm;
zateplenie stien vstupných priestorov susediacich s obytnými miestnosťami bytu,
izolantom na báze minerálnej vlny hrúbka izolantu 60mm;
zateplenie stropu vstupných a spoločných priestorov izolantom na báze minerálnej vlny
hrúbka izolantu 60mm;
aplikácia protipožiarnych pásov na báze minerálnej vlny v hrúbke 140 mm;
zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom na báze XPS (ETICS) v soklovej časti
hrúbka izolantu 100mm;
vybudovanie okapového chodníka z dunajského štrku do pieskového lôžka okolo
domu;
osadí sa nové oplechovanie parapetov okien;
osadenie oplechovania atiky;
umiestnenie U - profilov - koľajničky pre kočiar;
vysprávka exteriérových schodísk a podesty pred vstupom;
osadenie nového zábradlia na schodisku a loggiách;
zateplenie stropu zníženého technického podlažia na báze minerálnej vlny hrúbka
izolantu 60mm; ;
zastrešenie balkónov polykarbonátovou strieškou;
montáž búdok pre netopiere a vtáctvo;
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zateplenie najvyššej loggiovej dosky izolantom na báze tvrdenej PUR peny (ETICS)
v hrúbke 150mm;
zateplenie plochej strechy na báze tvrdenej PUR peny (ETICS) v hrúbke 150mm;
osadenie nových hliníkových vchodových dverí;
kontaktný zatepľovací "certifikovaný" systém môže byť iba s aplikáciou PPS tr.
horľavosti "B" a MIV tr. horľavosti "A".

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

stavby, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou Pro-Ateliers s.r.o., Duklianska č. 36,
052 01 Spišská Nová Ves, zod. projektant Ing. Ján Nébus, - autorizovaný stavebný
inžinier, č. osv. 6324*11 a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné
zmeny oproti schválenému projektu nesmú byť 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 stavebnľka. Stavebnľkna
kolaudačné konanie predloží protokol o odovzdaní a prevzatí stavby medzi zhotoviteľom
stavby a stavebnľkoma stavebný dennľk.

5. Stavebník oznámi písomne Mestu Krompachy stavebnému úradu minimálne 7 dní pred
začiatkom realizácie stavby jej začatie, kde bude uvedený zhotoviteľ stavby
a zodpovedná osoba za odborné vedenie stavby.

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 30.10.2019. V prípade nedodržania lehoty
ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím tejto lehoty o jej
predlženie.

8. Na stavbe musľ byť k dispozľcii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby a stavebný denník.

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.

10. Zariadenie staveniska je riešené z časti v priestoroch bytového domu v spoločných
priestoroch a z časti umiestnením na priľahlom pozemku k obytnému domu pozemok
parcela č. C KN 2965 v k.ú. Krompachy.

11. Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť realizáciu stavebnýchprác tak, aby čo najmenej
rušili užívanie susednýchpozemkov a stavieb, zabezpečľpravidelnévyprázdňovanienádob
a kontajnerov zo stavebným odpadom a čistenie verejného priestranstva, ktoré bude
znečistenéstavebnýmodpadom.

12. Napojenie na vodu pre potreby stavbybude v spoločnýchpriestorochbytového domu.
13. Napojenie na elektrinu 380V a 230V bude staveniskovým elektrorozvádzačom

s elektromerom,ktorýbude napojenýdo rozvodnejskrinev spoločnýchpriestorochbytového
domu.

14. Prístupové komunikácie, pracovné plochy apod., sa musia po celý čas výstavby na
stavenisku udržiavať v bezpečnom a čistom stave. Prístup k bytovému domu je po
miestnej komunikácií Hlavná stred. Zhotoviteľ stavby zabezpečí koordináciu strojov
a prísun stavebného materiálu tak, aby neboli ohrození chodci a neboli poškodené
zaparkované auta.
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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. Stavebník/zhotoviteľstavby pri realizácií stavby zabezpečí:
a) na západnejobvodovej stene (fasáde)bytového domu neporušeniegeodetickéhobodu;
b) osadenie nových hliníkových nosných rámov na loggiách podľa výkresov č. 12, 14

a 14*;
c) šetrne demontáž, aby sa nepoškodili parapetné dosky v počte 5 ks ( 3 ks z okien,

1ks balkónové okno, 1ks zo špajze aj s konzolami v ktorých sú osadené) v byte Mgr.
Anny Mazurovej, Hlavná 19 a odovzdá ich vlastníčke.

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

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

20. Domje napojený na jestvujúce rozvody vody a el. energie.
21. 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-999-001/2017 dňa 03.11.2017 stanovisko, kde sa uvádza z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie "Obnova bytového domu Hlavná 19,
20, 21, Krompachy" na pozemku parcela č. C KN 2963 v k.ú. Krompachy s riešením
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Stanovisko pod. č.j. ORHZ-SNI-999-001/2017 dňa 03.11.2017 nenahrádza stanovisko orgánu
štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnomporiadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a požadujeme
ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi vydal pod č.j.
RÚVZSN/HŽP/201702151-2 dňa 20.10.2017 vyjadrenie, kde sa uvádza k predloženej
projektovej dokumentácií na stavbu "Obnova bytového domu Hlavná 19,20,21, 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 Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č.j.
OU-SN-OSZP-2017/012288 dňa 23.10.2017 vyjadrenie kde sa uvádza:
K projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie na stavbu "Obnova bytového domu
Hlavná 19,20,21, Krompachy", ktorej neoddeliteľnou súčasťouje odborný posudok na výskyt
chránených živočíchov, opierajúc sa o stanovisko ŠOP SR, S-NP Slovenský raj č. NPSR
/586/2017 -Zo03 zo dňa 18.10.20 17, nemáme z hľadiska ochrany prírody a krajiny námietky.
Pri realizácií stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

1. Minimálne 1 týždeň pred začatím realizácie stavebných prác investor príp.
realizátor stavby kontaktuje osobu s príslušnými odbornými skúsenosťami
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v oblasti ochrany živočíchov pri zatepľovaní (napr. autorku posudku) na
zabezpečenie ekologického dozoru - vykonanie obhliadky za účelom zistenia
priebehu hniezdenia zisteného vtáctva a kontrolu aktuálneho výskytu netopierov.
Následne po vykonaní obhliadky určí táto osoba ďalší postup ochranných opatrení
(vysťahovanie netopierov, vynechanie nevyhnutného priestoru k úspešnému
vyhniezdeniu vtákov atď.) Všetky obhliadky a realizáciu navrhovaných opatrení
je potrebné zaznamenať do stavebného denníka.

2. Z dôvodu zachovania podmienok pre výskyt chránených živočíchov a usmernenie
ich výskytu na bezproblémové miesta osadiť na severnú štítovú stenu 6 ks búdok
typu APUS 3 a 6 ks búdok typu MINI B podľa návrhu autorky posudku
a zakreslenia vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.

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-2017/013096-2 dňa 30.10.2017 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., 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 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:
> pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby dodržiavať ustanovenia zákona
o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového
hospodárstva;
> pôvodca odpadov pri realizácií stavebných prác pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu -
podnikateľ, je osoba, pre ktorú sa práce vykonávajú a má povinnosť dodržiavať ustanovenia
§ 77 zákona o odpadoch;
> pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby;
> vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR
č.36512015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov;
> utriedené odpady zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby, držať vo vhodných nádobách
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom;
> doklady vzniknuté počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný odovzdať na
regionálnu skládku na nie nebezpečný odpad;
> druhotné suroviny odovzdať na zhodnotenie do zariadenia na tento účel zriadené;
> výkopovú zeminu možno použiť na teréne úpravy v mieste vzniku odpadu;
> pri odpadoch vzniknutých počas prevádzky zabezpečiť zmluvne zhodnotenie resp.
zneškodnenie ostatných a nebezpečných odpadov s organizáciou, ktorá má oprávnenie
zhodnocovať resp. zneškodňovať príslušné druhy odpadov;
> pri žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník požiada Okresný úrad Spišská
Nová Ves odbor OSŽP o vyjadrenie ku kolaudačnému rozhodnutiu.

5



Mesto Krompachy - súhlasí s realizáciou stavby a žiada dodržať:
prísun mechanizmov a presun stavebného materiálu realizovať podľa predloženého plánu
organizácie výstavby;
pred začiatkom realizácie prác na obnove bytového domu požiada stavebník, alebo
zhotoviteľ stavby Mesto Krompachy o povolenie osobitého užívania verejného
priestranstva;
zhotoviteľ stavby zabezpečí pravidelné čistenie okolitých verejných priestranstiev, ktoré
by boli znečistené stavebným materiálom používaným pri obnove bytového domu;
v prípade potreby zvláštneho užívania a uzávierky miestnej komunikácie v dostatočnom
časovom predstihu požiada stavebník, alebo zhotoviteľ stavby Mesto Krompachy (cestný
správny orgán pre miestne komunikácie) o ich povolenie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V stanovenej lehote si uplatnila účastníčka konania Mgr. Anna Mazurová, Hlavná 19,
Krompachy tieto námietky:

1. Jestvujúce zábradlia na loggiách sú zasklené nepriehľadným sklom z dvoch tretín
a jednu tvorí priehľadné zábradlie z tyčiek. Projektová dokumentácia s názvom
"Obnova bytového domu" z OS/2017rieši tieto zábradlia v pohľadoch ako nepriehľadné
z troch tretín. Proti zaskleniu tretej tretiny nepriehľadným sklom mám námietky
z dôvodu, že sa tým loggia zatieni, nakoľko to nie je balkón. Doporučujem to poriešiť
iba na mojej loggií zasklením nepriehľadným sklom v dvoch tretinách a tretiu tretinu
nech naďalej tvoria tyčky ako doteraz aj v novom stave (viď priložené výkresy
pohľadov). K stavebnému povoleniu je nutné priložiť výkres pohľadov, ako bolo
rozhodnuté o tejto námietke s doložkou stavebného úradu "overený stavebným úradom
v stavebnom konaní s dátumom a podpisom pracovníka stavebného úradu", ktorý bude
zaslaný aj mne ako účastníkovi konania (zákon to nezakazuje).

2. Keďže dochádza k demontáži jestvujúcich parapetných dosiek, žiadam ich
zdemontovať v mojom prípade nepoškodené a vrátiť mne ako majiteľke bytu Geto totiž
môj majetok) v počte 5 ks - 3 - 3 okná, balkónové okno zo špajze aj s konzolami
v ktorých sú osadené.

Stavebný úrad námietkam účastníčky konania vyhovuje a sú zakomponované do podmienok
rozhodnutia.

Stanoviská dotknutých orgánov: me sú záporné am protichodné a sú zapracované
v podmienkach rozhodnutia.

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. Hlavná súp. č. 998, orientačné
č. 19,20,21, 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 Hlavná19,20,21, Krompachy" v meste Krompachy na ulici Hlavná
súp. č. 998, orientačné č. 19,20,21, Krompachy, na pozemku parcela č. C KN 2963
katastrálnom území Krompachy zo dňa 01.12.2017.

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

6



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 05.01.2018

K vydaniu stavebného povolenia sa vyjadrili dotknuté orgány v požadovanej lehote.
OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi súhlasí s vydaním stavebného povolenia, súhlasné stanovisko
bolo vydané podj.č. ORHZ-SNI-999-00112017 dňa 03.11.2017.0kresný 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-2017/012288 zo dňa 23.10.2017, vyjadrení
pod č.j. OU-SN-OSZP-2017/013096-2 zo dňa 30.10.2017.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi posúdil projektovú
dokumentáciu stavby a vydal vyjadrenie pod č.j. RÚVZSNIHŽP/2017/02151-2 dňa
12.12.2017. Mesto Krompachy (cestný správny orgán pre miestne komunikácie) si uplatnilo
podmienky pri miestnom zisťovaní.
V stanovenej lehote si uplatnila účastníčka konania Mgr. Anna Mazurová, Hlavná 19,
Krompachy tieto námietky:

1. Jestvujúce zábradlia na loggiách sú zasklenie nepriehľadným sklom z dvoch tretín
a jednu tvorí priehľadné zábradlie z tyčiek. Projektová dokumentácia s názvom
"Obnova bytového domu" z OS/2017 rieši tieto zábradlia v pohľadoch ako nepriehľadné
z troch tretín. Proti zaskleniu tretej tretiny nepriehľadným sklom mám námietky
z dôvodu, že sa tým loggia zatieni, nakoľko to nie je balkón. Doporučujem to poriešiť
iba na mojej loggií zasklením nepriehľadným sklom v dvoch tretinách a tretiu tretinu
nech naďalej tvoria tyčky ako doteraz aj v novom stave (viď priložené výkresy
pohľadov). K stavebnému povoleniu je nutné priložiť výkres pohľadov, ako bolo
rozhodnuté o tejto námietke s doložkou stavebného úradu "overený stavebným úradom
v stavebnom konaní s dátumom a podpisom pracovníka stavebného úradu", ktorý bude
zaslaný aj mne ako účastníkovi konania zákon to nezakazuje).

2. Keďže dochádza k demontáži jestvujúcich parapetných dosiek, žiadam ich
zdemontovať v mojom prípade nepoškodené a vrátiť mne ako majiteľke bytu Ge to totiž
môj majetok) v počte 5 ks - 3 - 3 okná, balkónové okno zo špajze aj s konzolami
v ktorých sú osadené.

Na základe uplatnenej námietky č.l , Bytové družstvo Spišská Nová Ves vykonalo v bytovom
dome Hlavná 19,20,21, Krompachy písomné hlasovanie, kde bola odsúhlasená zmena riešenia
nosného rámu na loggií v byte Mgr. Anny Mazurovej, Hlavná 19, Krompachy. Odsúhlasená
zmena bola riešená projektantom aje zaznamenaná vo výkresoch Č. 12, 14 a 14*. Stavebný
úrad námietkam účastníčky konania vyhovel a sú zakomponované do podmienok rozhodnutia
v bode Č. 17/ ba 17/c.

Po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. 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.
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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
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.

Príloha pre stavebníka:
Overená projektová dokumentácia stavby

Príloha pre účastníka konania:
Overená kópia výkresov Č. 12, 14, 14*

Rozhodnutie sa doručí:
1. Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5,052 Ol Spišská Nová Ves
2. Mgr. Anna Mazurová, Hlavná 19, 053 42 Krompachy

Účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Na vedomie:
l. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Brezová 30,052 Ol Spišská Nová Ves
2. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 Ol Spišská Nová Ves
3. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, Krompachy
4. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
5. Pro-Ateliers s.r.o., Duklianska č.36, 052 Ol Spišská Nová Ves - projektant
6. Okresný úrad SNV, od. star. o ŽP, Štefánikovo nám 5, 052 Ol Sp. Nová Ves
7. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
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