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

Vec :  

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

domu ul. Slovinská č. 4,  Krompachy“ stavebníkov: Vlastníci bytov a nebytových 

priestorov bytového domu súp. č. 1128, Slovinská ulica č. 4, Krompachy v zastúpení SVB 

Slovinská 4 Krompachy, IČO: 35567759, Slovinská ulica 1128/4, 053 42 Krompachy, zo 

dňa 02.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

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 02.09.2020 

podali  stavebníci Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 1128, 

Slovinská ulica č.4, Krompachy v zastúpení SVB Slovinská 4 Krompachy, IČO: 

35567759, Slovinská ulica 1128/4, 053 42 Krompachy na tunajšom stavebnom úrade návrh 

na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obnova bytového domu ul. Slovinská č.4,  

Krompachy“ na pozemku parcela č. C KN 532/1 k.ú. Krompachy.  Dňom 02.09.2020  bolo 

začaté stavebné konanie. 

 

  15345/2020/SK– ozn/Čá Anna Čupajová/ 0534192227 

anna.cupajova@krompachy.sk 

11.9.2020 
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Projektová dokumentácia rieši celkovú obnovu  bytového domu spojenú so zateplením 
obalových konštrukcií  v náväznosti na teplotechnický výpočet. Cieľom  uskutočnenia 

celkovej  obnovy bytového domu je predĺženie životnosti  stavebných konštrukcií 

s vykonaním takých úprav,  ktorými sa dosiahnu  požadované  funkčné vlastnosti, odstránia 

sa  nedostatky - zastaranosť. Medzi takéto stavebné úpravy patrí zmena tepelnej ochrany 

obalu budovy  zabezpečujúca zníženie energie na vykurovanie  pri užívaní bytu.  Obnova  

stavebných konštrukcií  budovy  sa vykonáva  súčasne, alebo nadväzne  na obnovu  

technického zariadenia  budovy (výmena rozvodov elektroinštalácie, výmena rozvodov  

ZTI a plynu,  výmena výťahov a pod.)  

Búracie práce sa tykajú najmä konštrukcií obalového plášťa budovy a  to v rozsahu: 

- etapová demontáž lán  bleskozvodov  na fasádach a na streche; 

- demontáž, resp. prekládka  technických a technologických zariadení (káble, držiaky 

rozvody, a pod.); 

- demontáž okien a dverí strojovní výťahov; 

- demontáž okenných parapetových plechov, oplechovanie okraja strechy, oplechovania 

striech strojovní, a ostatných oplechovaní; 

- demontáž nosnej konštrukcie zábradlí loggií  vrátanie  krycej  hliníkovej dosky;  

- demontáž podlahových vrstiev  loggií; 

- demontáž – individuálne – drevených priečelných loggiových stien vrátane výplní 

otvorov; 

- demontáž vetracích mriežok potravinových skríň; 

-  demontáž (individuálne vlastník bytu) doposiaľ nevymenených  výplní v bytoch – 

dvere, okná; 

- odstránenie ostatných nesúdržných časti povrchových vrstiev obvodového plášťa 

budovy; 

- demontáž nadstavcov na odvetranie bytových jadier a kanalizácie; 

- demontáž priestoru  okolo budovy pre realizáciu okapového chodníka; 

-  etapovitá demontáž zvislých  elektrorozvodov, 

-  etapovitá demontáž zdravotechnických rozvodov a rozvodov plynu; 

- demontáž tepelnoizolačných  podhľadov v technickom  podlaží 1. NP a drevených 

okien. 

  

Kompletná obnova budovy  bude pozostávať z týchto prác: 

- zateplenie obvodového plášťa – zvislých  obvodových  stien kontaktným  

tepelnoizolačným systémom (ETICS), na báze  minerálnej vlny (Mv), alebo kombinácie 

expandovaného penového polystyrénu (EPS F) s Mv. Obvodový plášť  bytového domu 

bude celoplošne  zateplený   v hr. 120 mm od úrovne  + 2,4005 m a fasádne steny budú 

z vonkajšej strany izolované  do výšky nového okraja strechy úroveň cca + 25,850 m; 

- zateplenie  stien strojovní výťahov tepelnoizolačným systémom ETICS, na báze  

minerálnej vlny hr. 50 mm; 

- zateplenie loggiovych stien, stropov  a bočných loggiovych stien; 

- obnova loggiovych podláh; 

- nosná konštrukcia  zábradlia logií všetkých bytov  je z oceľových jäklových profilov, 

konštrukcia bude repasovaná  opieskovaním  s dvojnásobným  náterom a následným 

jeho vypálením. Výplň  budú tvoriť  2 dosky  lepeného bezpečnostného   skla. 

Doplnkové  konštrukcie  loggií (mreže,  uzavretie, výplne) je potrebné vopred  

zdemontovať. 

- zateplenie strešného plášťa  bytového domu tepelnoizolačná vrstva  z EPS  celkovej hr. 

220 mm, ukončene hydroizolačnou  vrstvou; 
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- úprava strešného plášťa strojovne výťahu zateplenie tepelnoizolačná vrstva  z  EPS  

celkovej hr. 100 mm, ukončenie hydroizolačnou  vrstvou;  

- úprava odvetrávania  šácht  bytových jadier; 

- zateplenie ostení a nadpraží okien minerálnou vlnou hr. 20 mm; 

- úprava stropov  1. NP bytového domu  tepelná izolácia  izolačnými doskami  hr. 100 

mm; 

- vybudovanie nových okapových chodníkov uložením betónových 

obrubníkov  s dosýpom triedenej štrkodrvy; 

- vymurovka okien  z východnej strany bytového domu; 

- osadenie nových okien v technickom podlaží  1.NP; 

- realizácia nových podláh na schodišti a chodbách; 

- osadenie nových okien a dverí vo výťahových šachtách;  

- vybudovanie nového bleskozvodu; 

- výmena rozvodov  ZTI, plynovodu  v stúpačkách bytového domu; 

- rekonštrukcia  stúpačkových rozvodov NN v bytovom dome  po  elektromery.  

 

Pretože ide 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: 

 

09.10.2020  (piatok) so stretnutím  o 10.00 hod.  

na mieste stavby pri bytovom dome Slovinská č.4, Krompachy. 

               

 

P o u č e n i e: 

Podklady k vydaniu stavebného povolenia sú k dispozícií  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 písomne si 

uplatniť na Meste Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, Krompachy v lehote do 15 

dní odo dňa vyvesenia tejto verejnej vyhlášky, alebo  na miestnom zisťovaní 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. 

 

 

          v.r 

       Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                             primátorka mesta                                                                  

 

Doručí sa: 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov  Slovinská ulica 1128/4 v zastúpení SVB 

Slovinská 4 Krompachy, Slovinská 4, 053 42 Krompachy 

2. Bytové družstvo SNV, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves 
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3. Okresný úrad, Odbor star. o ŽP, Štefánikovo nám. 5,  052 01 Spišská Nová Ves 

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

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6,  052 01 Spišská Nová Ves 

6. projekt4you plus, s.r.o., Tri hôrky 13, 040 11 Košice  - projektant 

7. Mesto Krompachy, (cestný správny orgán), Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

8. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Slovinská ulica 1128/4, Krompachy vlastníci 

susedných nehnuteľnosti – pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva  

k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím  priamo dotknuté (§59.ods. 1 

písm. b/ stavebného zákona) sa upovedomujú formou verejnej  vyhlášky vyvesenej na 

úradnej tabuli mesta  formou zverejnenia na internetovej stránke Mesta Krompachy 

(www.krompachy.sk) 

9.  Vlastníci bytov a nebytových priestorov Slovinská ulica 1128/4, Krompachy vlastníci 

susedných nehnuteľnosti – pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva  

k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím  priamo dotknuté (§59.ods. 1 

písm. b/ stavebného zákona) sa upovedomujú aj formou verejnej  vyhlášky vyvesenej 

na úradnej tabuli  Mesta Krompachy a na verejne prístupnom  mieste bytového domu,  

ktorá má informatívny  charakter (zabezpečí  splnomocnený zástupca)  

             

 

 

 

 

 

 

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

 

Vyvesené dňa:   14.09.2020    Sňaté dňa: 29.09.2020 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

 

 

 

 


