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

 

Vec :  

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova bytového domu          

Slovinská č.7,  Krompachy“ stavebníkov:  Vlastníci bytov a NP bytového domu  Slovinská 

ulica  súp.  č. 1143, orientačné č. 7, Krompachy,  zastúpení na základe zmluvy  o výkone 

správy   Bytovým  družstvom Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska 5,                 

052 01 Spišská Nová Ves, zo dňa 23.04.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

 

O Z N Á M E N I E 
 

  

o začatí stavebného konania  podľa § 61 odst. 4   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 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 23.04.2019  bola podaná  na Mesto Krompachy, stavebný úrad žiadosť                 

o stavebné povolenie na stavbu „Obnova bytového domu Slovinská č.7,  Krompachy“ 

stavebníkov:  Vlastníci bytov a NP bytového domu  Slovinská ulica  súp.  č. 1143, 

orientačné č. 7, Krompachy,  zastúpení na základe zmluvy  o výkone správy   Bytovým  

družstvom Spišská Nová Ves, IČO: 00174505,  Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves 
na pozemku parcela č. C KN 520/2 v katastrálnom územie Krompachy. 

  11906/2019/SK-ozn/Čá Anna Čupajová/ 0534192227 
anna.cupajova@krompachy.sk 

25.4.2019 
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Projekt obnovy bytového domu  rieši.  Dodatočné  zateplenie  bytového domu 
zatepľovacím systémom na  báze polystyrénu  a minerálnej vlny (ako požiarnych zábran). 

Určenie hrúbky a druhu zateplenia sa uskutočnilo  na základe tepelno-technického výpočtu. 

Na zateplenie fasády  sú navrhované izolačné dosky z polystyrénu hr. 150 mm, v mieste 

ostení a nadpraží okien a dverí  izolant hr.  30 mm,  na strojovniach výťahu izolant                 

hr.  50 mm v soklovej časti  izolant dosky XPS v hrúbke 100 mm. Hrúbka izolačnej dosky 

z minerálnej vlny, ktorá tvorí  požiarne zábrany je rôzna  v závislosti od jej umiestnenia na 

fasáde 100 a 150 mm a na ostení 40  mm. Zateplenie  spoločných stien loggii je z minerálnej 

vlny  hr. 40 mm a steny priľahlé k  obývacími miestnostiam  hr. 150 mm. Zateplenie plochej 

strechy bude tvrdenými PIR doskami o hr. izolantu 160 mm.  Zateplenie stropu  spoločných 

priestorov a vstupu na báze minerálnej vlny hr. izolantu  80 mm. 

Z dôvodu zateplenia bytového domu je potrebné urobiť tieto úpravy:  

Búracie práce: 

- demontáž oplechovaní parapetov okien; 

- demontáž pôvodných  okien v pivničných priestoroch a domurovanie okenného otvoru  

na výšku 600 mm v zadnej časti bytového domu; 

- demontáž pôvodných oceľových  dverí v zádverí a poštových schránok; 

- demontáž pôvodných vchodových dverí, zamurovanie časti otvoru a  osadenie 

schránkových boxov; 

-  demontáž dverí a okien na strojovniach výťahu, demontáž  jestvujúceho anténového 

stožiara na streche; 

- demontáž klampiarskych výrobkov (loggiových zábradlí); 

- demontáž  beskozvodu ; 

- demontáž striešky nad  prevádzkou kaderníctva a po zateplení opätovná montáž; 

- vybúranie  pôvodných loggiových podláh; 

- vybúranie kabrincového obkladu soklovej časti; 

- vybúranie jestvujúceho odkvapového chodníka a zhotovenie nového.  

 

Nové práce naväzujúce na obnovu bytového domu:  

- zateplenie obvodového plášťa od sokla po atiku bytového domu; 

- zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí; 

- zateplenie  fasády zatepľovacím systémom na báze  minerálnej vlny  požiarne pásy; 

- zateplenie sokla tuhými doskami XPS,  

- zateplenie plochej strechy a stropu nad 1.NP, zateplenie strojovne výťahu; 

- nové oplechovanie parapetov okien; 

- osadenie nových vchodových dverí a okien v spoločných priestoroch; 

- predsadenie zvončekov pred zateplením do bočnej steny; 

- montáž novej striešky nad hlavným vstupom; 

- úprava konštrukčnej výšky atiky domurovaním a oplechovanie atiky; 

- úprava schodov  zadného vstupu so strieškou a novým zábradlím; 

- úprava predného vstupu  vybudovanie exteriérových schodov s rampou so strieškou; 

- montáž nového bleskozvodu; 

- osadenie nových striešok nad každou loggiou v bytovom dome. 

 

 

 

Dňom 23.04.2019 bolo začaté stavebné konanie. 
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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, stavebný úrad začatie stavebného  konania verejnou vyhláškou 

podľa § 61 ods.4 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná o veľký počet účastníkov konania. 

Podľa  ust. § 26 správneho poriadku a v náväznosti na ust. § 61 stavebného zákona nariaďuje 

stavebný úrad k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním: 

 

so stretnutím účastníkov konania 27.05.2019 (pondelok) o 10,00 hod. pri bytovom dome 

na Slovinskej ulici  č. 7 v Krompachoch. 

               

 

P o u č e n i e : 

Podklady k vydaniu stavebného povolenia sú k dispozícií a k nahliadnutiu na Stavebnom úrade 

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

Účastníci  konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť na Stavebnom úrade 

v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tejto 

verejnej vyhlášky. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené pri 

prejednávaní územnoplánovacej dokumentácie sa neprihliada. Keď sa nechá niektorý z 

účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                          Ing. Iveta Rušinová v.r. 

                      primátorka mesta 

 

 

 

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

 

Vyvesené dňa:  29.04.2019      Sňaté dňa: 14.05.2019 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

Oznámenie doručené verejnou vyhláškou. 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

Účastníkom konania: 

- verejnou  vyhláškou 
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Dotknutým orgánom: 

      1. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves 

2. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6,  052 01 Spišská Nová Ves 

3. Mesto Krompachy, MsÚ, Odd. výstavby ŽPaTS, Námestie slobody 1, Krompachy 

4.  Pro-Ateliers, Duklianská 36, 052 01 Spišská Nová Ves – projektant 

      5.   Okresný úrad SNV, Odbor  star. o ŽP, Štefanikovo nám 5, 052 01 Sp. Nová Ves 

      6.   Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

7. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

             

 

 

 


