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Vec :  

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Obnova bytového 

domu  Maurerova 7, 8, 9, 10  Krompachy“ stavebníkov: Vlastníci bytov a NP bytového 

domu súp. č. 788, Maurerova ulica 7, 8, 9, 10 Krompachy,  zastúpení na základe zmluvy 

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

052 01 Sp. Nová Ves zo dňa 04.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

 

O Z N Á M E N I E 
 

o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 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 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 

 

o z n a m u j e 
 

občanom a právnickým osobám, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám 

včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 04.06.2019 

podali stavebníci: Vlastníci bytov a NP bytového domu súp. č. 788, Maurerova ulica 7, 8, 

9, 10 Krompachy,  zastúpení na základe zmluvy o výkone správy Bytovým družstvom 

Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska 5, 052 01 Sp. Nová Ves na tunajšom 

stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obnova bytového domu  

Maurerova 7, 8, 9, 10  Krompachy“ na pozemku parcela č. C KN 2874 k.ú. Krompachy.  

Dňom 04.06.2019  bolo začaté stavebné konanie. 

 

  13321/2019/SK-ozn/Čá Anna Čupajová/ 0534192227 

anna.cupajova@krompachy.sk 

7.6.2019 
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Projektová dokumentácia  rieši:  

Stavebné úpravy zateplenia celého obvodového plášťa  komplexne v náväznosti na tepelno-

technické posúdenie stavby.  

Búracie práce: 

- demontáž oplechovaní okenných parapetov; 

- celoplošné otlčenie omietky sokla a  omietky na fasáde; 

- demontáž strešných a dažďových žľabov a zvodov, vrátane čistiacich kusov a podbitia 

odkvapu strechy; 

- demontáž beskozvodu; 

- vybúranie jestvujúcej skladby podláh na balkónoch; 

- vybúranie odkvapového chodníka; 

- vybúranie zasklenej steny v spoločných  priestoroch schodiska; 

- osekanie zvetraných časti komínov, zvetranej omietky stien a  stropov na schodisku, 

starého náteru schodiskového sokla a keramického  obkladu sokla schodiska; 

- demontáž existujúcich zábradlí balkónov, oceľového rebríka,  - vylez na strechu, 

oceľových stožiarov pre vlajky, sušiakov bielizne, satelitných antén   ich  konzol 

a kamier na fasáde, vetracích mriežok na fasáde, krytov gamatiek, vetracích hlavíc 

kanalizácie, poštových schránok, panelu  zvončekov, osvetlenia nad vstupom do 

bytového domu,  

 

Nové práce navažujúce na obnovu bytového domu:  

- zateplenie obvodového plášť zatepľovacím systémom, hrúbka izolantu 160mm + 

požiarna zábrana; 

- zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí  v hrúbke 30mm podľa obsadzovacích rámov 

okien a dverí; 

- zateplenie spodnej, bočných a čelnej plochy balkónovej dosky  zatepľovacím systémom   

v hrúbke 50mm; 

- zateplenie sokla nad upraveným terénom tuhými doskami XPS, hrúbka izolantu 50mm 

+ MW požiarna zábrana; 

- zateplenie ostení a nadpraží okien v soklovej časti izolantom XPS v hrúbke 30mm; 

- nové oplechovanie parapetov okien; 

- montáž dažďových zvodov, pododkvapových žliabov a čistiacich kusov; 

- vybudovanie nového štrkového odkvapového chodníka, na severovýchodnej fasáde sa 

navrhuje nový chodník;  

- osadenie  nového zábradlia na balkóne z oceľových  uzatvorených profilov 60/40/3mm 

a stĺpikmi 40/40/3mm, upravené žiarovým zinkovaním  s výplňou  bezpečnostného 

neprehľadného skla s bielou fóliou; 

- vybúranie vrstiev podlahy na balkónoch až po nosný železobetón. panel a  pokládla 

novej podlahy vrátanie hydroizolácie a opakových líšt; 

- zateplenie stropu nad posledným vykurovaným podlažím izolantom na báze fúkanej 

rozvláknenej izolácie z minerálnej vlny v celkovej hrúbke 300mm, vytvorenie  4  

montážnych otvorov  v strešnom plašti  o rozmeroch 1,0 m x 1,0 m pre potreby prístupu 

do  podstrešného priestoru, po nafúkaní izolácie otvory sa uzatvoria,  podstrešný priestor 

sa navrhuje odvetrať hlavicami Lomanco Bib 14; 

- zateplenie stropu suterénu izolantom na báze minerálnych dosák   v hrúbke izolantu 

80mm, povrch dosák ostáva bez dodatočnej povrchovej úpravy;  

- vysprávka nadstrešnej časti komínov; 

- oplechovanie odkvapu strechy a oplechovanie muriva atiky a požiarnej steny  sa 

navrhuje  plechom  sivej farby, oplechovanie čela štablonu lakoplastovým plechom 
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kotveným do OSB  dosiek, odkvapový systém strechy sa navrhuje z lakoplastového 

plechu; 

- výmena dorozumievacieho domového systému; 

- nová silnoprúdová elektroinštalácia: svetelné obvody schodísk, NN prívody pre byty, 

výmena ističov v elektromerových rozvádzačoch RE; 

- výmena rozvodov zdravotechniky (vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod).  

 

          Pretože ide o 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. § 61  

ods. 4 stavebného zákona, začatie stavebného konania verejnou vyhláškou v nadväznosti  

na ust. § 26 správneho poriadku a súčasne podľa ust. § 61 ods. l stavebného zákona nariaďuje 

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

 

 

08.07.2019  (pondelok) so stretnutím účastníkov konania o 10.00 hod.  

na mieste stavby pri bytovom dome Maurerova č.7, Krompachy. 

               

         

P o u č e n i e : 

Podklady k vydaniu stavebného povolenia sú k dispozícií a k nahliadnutiu na Meste 

Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, Krompachy v pondelok až piatok v úradných 

hodinách. Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 

na Meste Krompachy, stavebný úrad , Námestie slobody 1, 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 štátnej správy. Ak  dotknutý orgán štátnej správy 

v určenej alebo predĺženej lehote  neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za 

to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na pripomienky a námietky, 

ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokúvaní územného plánu sa neprihliada.  

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

plnú moc. 

 

 

   

 Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                               v.r. 

                                                                                                                                                              

 

 

 

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

 

Vyvesené dňa:  12.06.2019     Sňaté dňa: 27.06.2019 

 

 

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

Účastníci konania: 

- verejnou vyhláškou 

 

Dotknuté orgány : 

1. Okresný úrad SNV, Odbor star. o ŽP, Štefánikovo nám. 5,  052 01 Spišská Nová Ves 

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

3. Regionálny úrad verej. zdravotníctva, Mickiewiczova 6,  052 01 Spišská Nová Ves 

4. PROPLANING s.r.o., Protifašistických bojovníkov 3, 080 01 Prešov 

5.   Mesto Krompachy, MsÚ odd. výstavby TSaŽP, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy 

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

 


