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Vec:
Stavba "Krompachy,

ul. Kúpeľná - zriadenie TS a úprava NN, DP".

OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

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

oznamuje
občanom a právnickým osobám, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 20.01.2015
podal investor Východoslovenská
distribučná
a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu:
"Krompachy, ul. Kúpeľná - zriadenie TS a úprava NN, DP". Dňom 20.01.2015 bolo začaté
kolaudačné konanie.
Stavba rieši: Líniová inžinierska stavba sa nachádza v katastrálnom území mesta
Krompachy na Kúpeľnej ulici. Je zmenou existujúcej stavby a je vyvolaná nevyhovujúcimi
napäťovými pomermi na hornom konci záhradkárskej lokality, ako aj zlým stavom jestvujúcich
podperných bodov, vodičov NN siete a domových prípojok. V čase pred realizáciou bola celá
časť zásobovaná z trafostanice TS štadión, ktorá bola od posledných odberateľov vzdialená cca
2 km. Z tohto dôvodu sa v problémovej lokalite zriadila nová jednostlpová trafostanica, ktorá
zabezpečí zlepšenie parametrov v NN sieti. Jestvujúce podperné body boli vymenené za nové.
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Trafostanica TS záhradky sa zriadi na parcele C KN Č. 3283 vk. ú. Krompachy vedľa
príjazdovej komunikácie, kde nahradila pôvodný betónový stlp NN siete. Napájanie trafostanice
je samonosným izolovaným VN káblom na spoločných podperných bodoch s jest. NN vedením,
ktoré prechádza popri príjazdovej komunikácii.
Pretože ide stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, ktorých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť vydaným
rozhodnutím dotknuté, oznamuje Mesto Krompachy, stavebný úrad v súlade s ust. § 80
ods. l stavebného zákona, začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou v nadväznosti
na ust. § 26 správneho poriadku a súčasne podľa ust. § 80 stavebného zákona nariaďuje k
predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
10.02.2015 (utorok) so stretnutím účastníkov konania o 10.00 hod.
na Mestskom úrade v Krompachoch, Námestie slobody 1, vo Veľkej zasadačke.
Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je porealizačné zameranie stavby "Krompachy, ul.
Kúpeľná - zriadenie TS a úprava NN, DP" vypracované spoločnosťou GEODETING s.r.o.,
Barčianská 68, Košice.
Poučenie:
Podklady k vydaniu kolaudačného
rozhodnutia sú k dispozícií a k nahliadnutiu na
spoločnom obecnom úrade v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy v pondelok až
piatok úradných hodinách od 7,30 - 12,00 hod. a od 13,00 - 15,00 hod. Účastníci kolaudačného
konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť na Spoločnom obecnom úrade
v Krompachoch, Námestie slobody l, Krompachy v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tejto
verejnej vyhlášky, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje
stanovisko ku kolaudovanej stavbe, má sa za to, že s užívaním tejto stavby z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Keď sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc.
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Ing. Anna Cupajová
poverený zamestnanec mesta,
stavebný úrad

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta.
Vyvesené dňa: 23.01.2015

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
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