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Oznámenie o začatí územného konania
a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 19.6.2019 bol Obci Kluknava stavebnému úradu, doručený návrh
Mesta Krompachy, IČO: ·00 329 282, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy na vydanie
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Modernizácia MK ul. SNP, Krompachy",
stavebné objekty SO 01 "Modernizácia miestnej komunikácie", SO 02 "Modernizácia
chodníkov" na ulici SNP na pozemkoch parc. C KN č. 3077, 3085, 2355/1, 2356/1, 2357
a 3075 vk. ú. Krompachy.

Projektová dokumentácia rieši:

Stavebný objekt SO 01 "Modernizácia miestnej komunikácie" pozostáva z realizácie
obnovy asfaltového krytu vozovky a doplnenie konštrukcií autobusových zastávok,
parkovacích miest aj na okraji komunikácie, vrátane rekonštrukcie odvodnenia cesty. Zlepší sa
bezpečnosť dopravy doplnením zábradelného zvodidla, zvislého dopravného značenia
a obnovením vodorovného dopravného značenia.

Stavebný objekt SO 02 "Modernizácia chodníkov" rieši realizáciu obnovy asfaltového krytu
chodníkov a doplnenie konštrukcií chodníkov vjazdovana okraji komunikácie, vrátane
doplnenia osvetlenia priechodov pre chodcov. Stavbou dôjde k zvýšeniu bezpečnosti
a plynulosti dopravy v danej časti mesta. Priestorové vedenie navrhovaných komunikácií
v maximálne možnej miere rešpektuje okolitý terén a výškové osadenie okolitých objektov.
Vzhľadom na. charakter stavby sa nepredpokladá s preložkou existujúcich IS. Stavba je
situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani LPF. V riešenom území navrhovanej
stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie ani chránené stromy.



V zmysle ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
právnych predpisov uvedeným dňom začal stavebný úrad územné konanie.

V súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
stavebný zákon) stavebný úrad týmto dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom
konania

o z n a m uje začatie územného konania pre líniovú stavbu
"Modernizácia MK ul. SNP, Krompachy"

a na prerokovanie uvedeného návrhu
nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 29.07.2019 (pondelok) so stretnutím o 10,00 hod.

vo Veľkej zasadačke na Mestskom úrade Krompachy, Námestie slobody 1, Krompachy.

Do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadať
do začiatku ústneho pojednávania na Stavebnom úrade obce Kluknava č. 000, Kluknava v
úradných hodinách a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu na vydanie územného
rozhodnutia uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne stavebný úrad nebude
prihliadať.

V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý
orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania v určenej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí. C KL U
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Ing. Stefan Kováč
starosta obce

Príloha:
situácia umiestnenia stavby



Oznámenie sa doručí:

Účastníkom konania: verejnou vyhláškou

1. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
2. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor majetkový, Nám. Maratónu mieru 1,

04266 Košice
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11
4. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
5. Železnice Slovenskej republiky, a.s., Klemensova 8,813 61 Bratislava
6. KDS projekt s.r.o., Námestie mieru č.l, 080 01 Prešov

Dotknutým orgánom:
1. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Sp. Nová Ves
2. Okresný úrad, Odbor star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6,05201 Spišská Nová Ves
4. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Elektrárenská 1, 052 O 1 Spišská Nová Ves
5. PVPS a.s., Hraničná 662/17,05889 Poprad
6. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
7. SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Antik Telecom a.s, Čardského 10,04001 Košice
9. netiQ s.r.o., Olšavka 40,053 61 Spišské Vlachy
10. Kromsat s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy
ll. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28,81762, Bratislava
12. NASES, Trnavská cesta 1001II, 821 01 Bratislava
13. Orange a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava
14. Termokomplex s.r.o., Hlavná 42,05342 Krompachy veď nie sú pri SNP

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa: 02.07.2019 Sňaté dňa: 17.07.2019

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
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Vec:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie Iíniovej stavby podľa
§35 zákona č. 50/1976Zb. v znení neskorších predpisova § 3 vyhlášky č. 453/2000Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pre ich zmeny -
oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ:
MESTO KROMPACHY, zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou,
Námestie slobody 1,05342 Krompachy.

Názov líniovej stavby:
"Modernizácia MK ul. SNP, Krompachy"

Stavebné objekty:
SO 01 Modernizácia miestnej komunikácie
SO 02 Modernizácia chodníkov.

Miesto stavby:
Krompachy, ulica SNP.

Projektová dokumentácia rieši:
Stavebný objekt SO 01 "Modernizácia miestnej komunikácie" pozostáva z realizácie
obnovy asfaltového krytu vozovky a doplnenie konštrukcií autobusových zastávok,
parkovacích miest aj na okraji komunikácie, vrátane rekonštrukcie odvodnenia cesty. Zlepší sa
bezpečnosť dopravy doplnením zábradelného zvodidla, zvislého dopravného značenia
a obnovením vodorovného dopravného značenia.



Stavebný objekt SO 02 "Modernizácia chodníkov" rieši realizáciu obnovy asfaltového krytu
chodníkov a doplnenie konštrukcií chodníkov vjazdovana okraji komunikácie, vrátane
doplnenia osvetlenia priechodov pre chodcov.

Stavbou dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti dopravy v danej časti mesta. Priestorové
vedenie navrhovaných komunikácií v maximálne možnej miere rešpektuje okolitý terén
a výškové osadenie okolitých objektov. Vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá
s preložkou existujúcich IS. Stavba je situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani
LPF. V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie
ani chránené stromy.

Smerové a výškové vedenie, sklonové pomery, šírkové usporiadanie:
Smerovo je celý úsek bez zmeny. Smerové vedenie je plynulé a kopíruje existujúce smerové
vedenie MK. Celková modernizácia MKje v dlžke cca 1333,9 m. Výškové vedenie sa nemení.
Výškovo sa úroveň jestvujúcej komunikácie zachová frézovaním a novým krytom o rovnakej
hrúbke. Priečny sklon existujúcej vozovky sa nemení. Frézovaním sa odstránia nerovnosti
a koľaje na kryte vozovky. Šírkové usporiadanie dotknutej MK sa ponechá bez zmeny.

Parcelné čísla stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľnosti:
Prevažne pozemok parcela C KN č.: 3077, 3085,2355/1,2356/1,2357 a 3075
v katastrálnom území Krompachy.

Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie:
KDS projekt s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Zdeno Krafčík, Námestie mieru č. l,
080 O l Prešov.

Zoznam a adresy účastníkov územného konania a dotknutých orgánov št. správy:

l. Účastníci konania: verejnou vyhláškou
2. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
3. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor majetkový, Námestie Maratónu mieru 1,

04266 Košice
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava II

Dotknuté orgány:
5. Mesto Krompachy, MsÚ, odd. SMaRR, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
6. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikovo námestie 5,

052 Ol Sp. Nová Ves
7. Okresný úrad, Odbor star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 Ol Spišská Nová Ves
8. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6,052 Ol Spišská Nová Ves
9. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Elektrárenská 1,052 Ol Spišská Nová Ves
10. PVPS a.s., Hraničná 662/17,058 89 Poprad
11. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
12. ...SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava 26
13. Antik Telecom a.s, Čardského 10, 040 O l Košice



14. netiQ s.r.o., Olšavka 40,05361 Spišské Vlachy
15. Kromsat s.r.o., Poštová 2,05342 Krompachy
16. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava
17. NASES, Trnavská cesta 100111,821{)1 Bratislava
18. Orange a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
19. Termokomplex s.r.o., Hlavná 42,05342 Krompachy
20. Železnice Slovenskej republiky, a.s., Klemensova 8,813 61 Bratislava
21. KDS projekt s.r.o., Ing. Zdeno Krafčík, Námestie mieru č. 1,08001 Prešov


