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Vec:
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu "Úprava obslužnej komunikácie
medzi blokmi ul. Cintorínskej" a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania stavby podľa § 61 odst. l a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov

VEREJNOU VYHLÁŠKOU.

Mesto Krompachy, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre
miestne a účelové komunikácie, podľa ust. § 3a ods. 4 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 120 zákona Č. 50/1976
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon) a § 2
písm. a) ods. 3 zákona NR SR Č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 61 stavebného zákona

oznamuje.
občanom a právnickým osobám mesta Krompachy, ktorých vlastnícke, alebo iné práva
k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté,
že dňa 6.11.2018 podalo Mesta Krompachy, IČO: OO 329 282, Námestie slobody 1,
05342 Krompachy na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného
povolenia pre stavbu: "Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej",
"Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska", "Vytvorenie parkoviska
pri bytovom dome č. 36 a 35" umiestnených na pozemkoch parcely č. C KN 2998, 2967
v katastrálnom území mesta Krompachy.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
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Návrh rieši:

Názov prvej stavby:
"Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej "
SO 01 Obslužná komunikácia
SO 02 Parkovisko
SO 03 Oporný múrik
Miesto stavby:
Krompachy ulica Cintorínska, za objektom Domu služieb a obytným domom Hlavná Č. 30,
3l.
Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie, ktorá bude obojsmerná a plynulo sa
napojí na ul. Cintorínsku, komunikácia bude ukončená asfaltom. Okolo obslužnej komunikácie
v časti od ul. Cintorínska sa zrekonštruuje oporný múrik. Vytvoria sa nové parkoviska, ktoré
budú napojené na obslužnú komunikáciu bude vytvorených 7 parkovacích miest, z toho jedno
miesto pre osobu so zdravotným postihnutím. Parkoviská sú situované za bytovým domom
Hlavná Č. 30, 31 zjužnej strany. Parkoviská budú vzdialené od bytového domu 4,0 m. Nové
parkoviská budú mať povrch z betónovej dlažby a polovegetačných tvárnic.
Parcelné čísla a druhy kultúry stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľnosti:
Pozemok parcela C KN č. 2998 v katastrálnom území Krompachy, zastavané plochy
a nádvoria.

Názov druhej stavby:
"Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska "
SO 01 Obslužná komunikácia
SO 02 Parkovisko
Miesto stavby:
Krompachy ulica Hlavná stred, za bytovým domom Hlavná Č. 24 a pred bytovým domom
Hlavná č.32 .
Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie (objekt SO 01) vrátanie parkoviska
(objekt SO Ol) a chodníka, na pozemku parcela Č. C KN 2967 v k.ú. Krompachy. Nová
obslužná komunikácia bude jednosmerná plynulo sa napojí na existujúce vnútroblokové
komunikácie. Nová obslužná komunikácia bude mať asfaltový povrch. Bude slúžiť nie len na
prístup k parkoviskám, ale aj ako prístup pre smetiarske auta. Súčasne sa tam dobuduje aj
spojovací chodník pre peších z betónovej dlažby. Celkovo sa vytvorí 14 parkovacích miest
z toho jedno miesto pre osobu so zdravotným postihnutím. Nové parkoviská budú mať povrch
z betónovej dlažby a polovegetačných tvárnic. 5 parkovacích miest bude napojených na
existujúcu vnútroblokovú komunikáciu za bytovým domom Hlavná Č. 24 a 9 parkovacích
miest bude napojených z novej obslužnej komunikácie.
Parcelné čísla a druhy kultúry stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľnosti:
Pozemok parcela C KN č. 2967 v katastrálnom území Krompachy, ostatné plochy.

Názov tretej stavby:
"Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č. 36 a 35 "
SO 01 Obslužná komunikácia
SO 02 Parkovisko
Miesto stavby:
Krompachy ulica Hlavná stred, medzi bytovými domom Hlavná Č. 35 a 36.
Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie (objekt SO Ol) vrátane parkoviska
(objekt SO 02), na pozemku parcela Č. C KN 2967 v k.ú. Krompachy. Nova obslužná
komunikácia bude obojsmerná a plynulo sa napojí na existujúcu vnútroblokovú komunikáciu
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spevnenú asfaltom. Nová obslužná komunikácia bude mať povrch z betónovej dlažby a bude
slúžiť pre prístup k parkovacím miestam
Parkovisko bude napojené na novú obslužnú komunikáciu. Nové parkoviská budú mať povrch
z betónovej dlažby a polovegetačných tvárnic. Celkovo sa vytvorí 18 parkovacích miest z toho
jedno miesto pre osobu so zdravotným postihnutím. Parkoviská sú navrhované 0,5m od
obvodových stien bytového domu Hlavná č. 35 a 36.
Parcelné čísla a druhy kultúry stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľnosti:
Pozemok parcela C KN č. 2967 v katastrálnom území Krompachy, zastavané plochy
a nádvoria.

Účastníkom konania, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť vydaným stavebným povolením dotknuté,
oznamuje Mesto Krompachy, Špeciálny stavebný úrad začatie stavebného konania verejnou
vyhláškou podľa § 61 ods.4 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná o stavby s veľkým
počtom účastníkov konania. Podl'a ust. ~ 26 správneho poriadku a v náväznosti na ust. § 61
ods. l stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň:

13.12.2018 o 10.00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Krompachoch,
Námestie slobody 1,Krompachy vo Vel'kej zasadačke.

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky sú situácie, kde sú zakreslené navrhované stavby vo
výkresoch č.2, z projektových dokumentácií, ktoré spracovala spoločnosť Odysea projekt s.r.o.,
zod. projektant Ing. Ladislav Komjáthy, Popradská 58/8, 040 Ol Košice, so zakreslením
predmetu stavebného konania.

Poučenie:
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania

na tunajšom úrade a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť

najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky
a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
prerokúvaní územného plánu sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje
stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej
alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že
so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Keď sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc.

MESTO /fnP17
KROMPACNV lng.~ Rušinová

primátorka mesta

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

Vyvesené dňa: 27.11.2018 Sňaté dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňa tie.
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Oznámenie sa doručí:

1. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1,053 42 Krompachy
2. Okresný úrad, Odbor star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Regionálny úrad veľ. zdravotníctva, Mickiewiczova 6,05201 Spišská Nová Ves
4. Okresné riaditeľstvo PZ SR, 001, Elektrárenská 1,052 Ol Spišská Nová Ves
5. PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
6. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
7. SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava 26
8. Antik Telecom a.s, Čardského 10,04001 Košice
9. netiQ s.r.o., Olšavká 40,053 61 Spišské Vlachy
10. Kromsat s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy
11. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava
12. NASES, Trnavská cesta 1001lI, 821 O 1 Bratislava
13. Termokomplex s.r.o., Hlavná 42,05342 Krompachy
14. Bytové družstvo, Kamenárska 5, 052 Ol Spišská Nová Ves
15. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. SMaRR, 053 42 Krompachy
16. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. výstavby TSaŽP, 05342 Krompachy
17. Odysea projekt s.r.o., Popradská 58/B, 040 01 Košice
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