
MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP Č. 34,053 61 Spišské Vlachy

Stavebný úrad

Číslo: 2496/20 19-oZll.-VV Spišské Vlachy, 15.01.2020

OZN ÁMENIE

o začatí stavebného konania k povoleniu zmeny v užívaní stavby, podl'a § 61 ods. 4 zákona Č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Žiadateľ STM s.r.o., so sídlom Pasteurovo námestie 5, Košice, podal na tunajšom stavebnom úrade
žiadosť o zmenu v užívaní časti stavby - prízemia nebytového priestoru bytového domu s.č. 1050 na
parcele KN 2840 na ulici SNP l v katastrálnom území Krompachy, ktoré bude užívané ako "Lekáreň
Krompachy", so stavebnými úpravami spojenými so zmenou stavby a súčasne požiadal o povolenie
stavebných úprav, spojených s touto zmenou. ,
Projekt rieši vytvorenie prevádzky predaja liekov a zdravotníckych pomôcok z časti nebytových priestorov
prízemia bytového domu s.č. 1050 na ulici SNP 1 v Krompachoch. Po malých stavebných úpravách v
interiéri a vytvorení stavebných otvorov pre vstupy z exteriéru vznikne vhodný priestor pre spomínaný účel.
Pri stavebných úpravách budú odstránené niektoré priečky, zamurované nepotrebné otvory, opravené
povrchy stien, stropov a výspravky stavebných otvorov.
Dispozičné riešenie priestorov lekárne: officina, sklad, príjem liekov, 2x chodba, laboratórium, umyváreň,
vstup pre zamestnancov, upratovacia miestnosť, kancelária vedúceho, denná miestnosť, umývadlo so
sprchou, Wc.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie k povoleniu zmeny v užívaní časti stavby podľa § 85
ods. 2 v spojení s § 60 zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa na
ne nepríhliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Krompachy a na internetovej stránke mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie sa doručí:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu s.č. 1050, ul. SNP 1, Krompachy (podľa listu
vlastníctva Č. 2800) - formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta
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MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP Č. 34,053 61 Spišské Vlachy

Stavebný úrad

Číslo: 2496/2019-om.-VV Spišské Vlachy, 15.01.2020

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania k povoleniu zmeny v užívaní stavby, podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Žiadateľ STM s.r.o., so sídlom Pasteurovo námestie 5, Košice, podal na tunajšom stavebnom úrade
žiadosť o zmenu v užívaní časti stavby - prízemia nebytového priestoru bytového domu s.č. 1050 na
parcele KN 2840 na ulici SNP l v katastrálnom území Krompachy, ktoré bude užívané ako "Lekáreň
Krompachy", so stavebnými úpravami spojenými so zmenou stavby a súčasne požiadal o povolenie
stavebných úprav, spojených s touto zmenou.
Projekt rieši vytvorenie prevádzky predaja liekov a zdravotníckych pomôcok z časti nebytových priestorov
prízemia bytového domu s.č. 1050 na ulici SNP 1 v Krompachoch. Po malých stavebných úpravách v
interiéri a vytvorení stavebných otvorov pre vstupy z exteriéru vznikne vhodný priestor pre spomínaný účel.
Pri stavebných úpravách budú odstránené niektoré priečky, zamurované nepotrebné otvory, opravené
povrchy stien, stropov a výspravky stavebných otvorov.
Dispozičné riešenie priestorov lekárne: officina, sklad, príjem liekov, 2x chodba, laboratórium, umyváreň,
vstup pre zamestnancov, upratovacia miestnosť, kancelária vedúceho, denná miestnosť, umývadlo so
sprchou, WC.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie k povoleniu zmeny v užívaní časti stavby podľa § 85
ods. 2 v spojení s § 60 zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa na
ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Krompachy a ua internetovej stránke mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie sa doručí:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu s.č. 1050, ul. SNP 1, Krompachy (podl'a listu
vlastníctva Č. 2800) - formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta
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