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Vec:
Žiadost' o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Obnova bytového
domu  ul.   Slovinská  č.  4,     Krompachy"   stavebnikov:   Vlastnĺci  bytov  a nebytových
priestorov bytového domu súp. č.1128, Slovinská ulica č. 4, Krompachy v zastúpenĺ SVB
Slovinská 4 Krompachy, ICO: 35567759, Slovinská ulica 1128/4, 053 42 Krompachy, zo
dňa 02.09.2020

STAVEBNÉ  POVOLENIE

Mesto  Krompachy,  ako  vecne  a územne  príslušný  stavebný  úrad podľa ust.  §  117  zákona
č.  50/1976  Zb.  o  územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku,  v znení  neskorších predpisov
(ďalej  len  stavebný  zákon)  prejednal  podľa  ustanovení  §  62  stavebného  zákona,  žiadosť
o vydanie  stavebného povolenia na zmenu dokončenej  stavby  stavebníkov:  Vlastnĺci bytov
a nebytových priestorov bytového domu  súp.  č; 1128, Slovinská ulica č. 4, Krompachy
vzastúpení   SVB   Slovinská   4   Krompachy,   ICO:   35567759,   Slovinská   ulica   1128/4,
053 42 Krompachy, na stavbu  „Obnova bytového domu ul. Slovinská č. 4,  Krompachy"
vmeste  Krompachy  na     Slovinskej   ulici     1128/4,  na  pozemku  parcela  č.   C   KN   532/1
v  katastrálnom území Krompachy.

Po  preskúmaní  predmetnej   Žiadosti  a  priloženej   dokumentácie     stavebný  úrad  v zmysle
ustanovenia §  66  stavebného zákona a v súlade s ust.  §  10 vyhlášky č. 453/2000 Z.  z., ktorou
sa vykonávajú   niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č.  532/2002 Z. z., ktorou
sa    ustanovujú    podrobnosti    o všeobecných        technických    požiadavkách    na    výstavbu
a o všeobecných   technických   požiadavkách   na   stavby   uŽívané   osobami   s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie v y d á v a
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stavebníkom:    Vlastnikom  bytov  a nebytových  priestorov  bytového  domu  súp.  č.  1128,
Slovinská   ulica   č.   4,  Krompachy  vzastúpenĺ   SVB   Slovinská  4  Krompachy,   IČO:
35567759, Slovinská ulica 1128/4, 053 42 Krompachy

povol'uje stavbu

„Obnova   bytového   domu   ul.   Slovinská   č.   4,     Krompachy"  vmeste  Krompachy  na
Slovinskej ulici  1128/4, na pozemku parcela č. C KN 532/1 v  katastrálnom územĺ Krompachy.

Projektová  dokumentácia rieši  celkovú obnovu   bytového  domu spojenú  so  zateplenĺm
obalových  konštrukcií    v náväznosti  na  teplgtechnický  výpočet.  Cieľom    uskutočnenia
celkovej      obnovy   bytového   domu  je   predlženie   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
ZTl a plynu,  výmena výťahov a pod.)
Búracie práce sa tykajú najmä konštrukciĺ 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 výt'ahov;
-     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 vetracĺch mriežok potravinových skríň;
-      demontáž  (individuálne  vlastnĺk  bytu)  doposiaľ  nevymenených    výplní  v bytoch  -

dvere, okná;
-     odstránenie   ostatných   nesúdržných   časti   povrchových   vrstiev   obvodového   plášt'a

budovy;
-     demontáž nadstavcov na odvetranie bytovýchjadier a kanalizácie;
-demontáž priestoru  okolo budovy pre realizáciu okapového chodnĺka;
-etapovitá demontáž zvislých  elektrorozvodov,
-      etapovitá demontáž zdravotechnických rozvodov a rozvodov plynu;
-     demontáž  tepelnoizolačných    podhl'adov  v technickom    podlažĺ   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 plášt'  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   výt'ahov  tepelnoizolačným   systémom   ETICS,   na  báze
minerálnej vlny hr. 50 mm;
zateplenie loggiovych stien, stropov  a bočných loggiovych stien;
obnova loggiovych podláh;
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nosná konštrukcia   zábradlia logií  všetkých bytov  je z ocel'ových jäklových profilov,
konštrukcia bude  repasovaná   opieskovanĺm   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 plášt'a  bytového domu tepelnoizolačná vrstva  z EPS   celkovej hr.
220 mm, ukončene hydroizolačnou  vrstvou;
úprava  strešného  plášťa  strojovne  výt'ahu  zateplenie  tepelnoizolačná  vrstva    z EPS
celkovej hr.100 mm, ukončenie hydroizolačnou  vrstvou;

-     úprava odvetrávania  Šácht  bytovýchjadier;
-     zateplenie ostení a nadpraží okien minerálnou vlnou hr. 20 mm;
-     úprava stropov   1. NP bytového  domu   tepelná izolácia   izolačnými doskami   hr.100

ĺ"Ĺm!

-     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 výt'ahových šachtách;
-     vybudovanie nového bleskozvodu;
-     výmena rozvodov  ZTI, plynovodu  v stúpačkách bytového domu;
-     rekonštrukcia  stúpačkových rozvodov NN v bytovom dome  po  elektromery.

Stavebníci sú povinnĺ pri povolenej stavbe dodržat' tieto  p o d m i e n k y :
1.       Stavba bude realizovaná podľa stavebným úradom schválenej projektovej dokumentácie

stavby, ktorá bola vypracovaná spoločnost'ou projekt4you plus, s.r.o., Tri hôrky 13, 04011
Košice,    zodpovedný   projektant    lng.  Jaroslav  Vojtuš,  CSc,  -    autorizovaný  stavebný
inžinier,  č.  osv.  4607*11,  ktorá  tvorí  nedeliteľnú  súčast'  tohto  rozhodnutia.  Prípadné
zmeny   oproti   schválenému   projektu   nesmú   byť   vykonané   bez   predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

2.       Pri  realizácii  stavby je  potrebné  dodržiavat'  predpisy,  týkajúce  sa  bezpečnosti  práce
a  technických  zariadenĺ  a  dbať  na  ochranu  zdravia  osôb  na  stavenisku  a  na  to,  aby
realizáciou stavby neboli spôsobené škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

3.       Pri   stavbe   budú   dodržané   ustanovenia   stavebného   zákona   upravujúce   všeobecné
technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a prislušných technických noriem.

4.       Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky na základe výberu stavebnĺka.    Stavebník na
kolaudačné konanie predloží protokol o odovzdaní a prevzatí stavby medzi zhotoviteľom
stavby a stavebnĺkom a stavebný dennĺk.

5.       Stavebník  oznámi  výber  zhotoviteľa    stavby  písomne  Mestu  Krompachy  stavebnému
úradu do 5 dní od výberu zhotoviteľa.

6.       Stavba  bude  na  viditeľnom  mieste  označená  štítkom  stextom:   „Stavba  povolená"
s označením názvu a sĺdla stavebníka a  osoby zodpovednej za odbomé vedenie stavby.

7.       Lehota  dokončenia  stavby  je  učená  do  31.12.2025.  Vprípade  nedodržania  lehoty
ukončenia  stavby  je  stavebník  povimý  požiadat'  pred  uplynutím  tejto  lehoty  o  jej
predĺženie.

8.       Na stavbe musĺ byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady, týkajúce sa realizovanej
stavby a stavebný demĺk.

9.       Stavebníkje povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.

3



®

10.     Zariadenie   staveriska  je  riešené  z  časti  v  priestoroch  bytového   domu  v   spoločných
priestoroch a z časti  umiestnením  na priľahlom pozemku obytného domu.

11.    Napojenie na vodu   pre potreby stavby bude v spoločných priestoroch bytového domu.
12.    Napojenie na elektrinu 380 V a 230 V bude   staveniskový elektrorozvádzač s elektromerom

napoj ený do rozvodnej skrine v spoločných priestoroch bytového domu.
13.     Pristupové  komunikácie,  pracovné  plochy  a pod.,  sa  musia  po  celý  čas  výstavby  na

stavenisku udržiavať v bezpečnom a čistom   stave.  Pri  stavebných prácach za zníženej
viditeľnosti sa musí zabezpečiť dostatočné osvetlenie

14.     Pre stavebné konštrukcie a zariadenia budú použité výrobky, ktoré sú podl'a osobitných
predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, ktoré majú také vlastnosti, aby
po   dobu  predpokladanej   existencie   bola  pri   bežnej   údržbe   zaručená   požadovaná
mechanická  pevnosť  a  stabilita,  požiama  bezpečnosť  stavby,  hygienické  požiadavky,
ochranu zdravia a Životného  prostredia,  bezpečnosť pri  uŽívaní,  ochrana proti  hluku a
úspora energie. Osvedčenia o akosti použitých výrobkov predloží stavebník stavebnému
úradu v kolaudačnom konaní.

15.     Pri  kolaudačnom  konanĺ  predložĺ  stavebnĺk  stanovisko  OR  Hazz  v  Spišskej  Novej  Vsi
k vydaniu  stavebného   povolenia  spolu   s dokumentáciou  posudzovanou  pred  vydanĺm
stavebného povolenia.

16.     Pri  kolaudačnom  konanĺ  predloží  stavebník  doplnenú  projektovú  dokumentáciu  podľa
požiadaviek Technickej inšpekcie a.s.

17.     Stavebník je  povinný  pred  začatím  uŽívania  stavby  požiadať  stavebný  úrad  o  začatie
kolaudačného konania a o vydanie uŽívacieho povolenia.

18.     Domje napojený najestvujúce rozvody vody a el. energie.
19.     Prístup k stavbe: existujúci, po miestnych komunikáciách.

Podmien]qr dotknutých orgánov:
Okresné riaditel'stvo   Hasičského a záchranného zboru V  Spišskej Novej Vsi vydalo pod
č.  ORHZ-SNI-1093-001/2019 dňa  19.12.2019  stanovisko na účely  stavebného konania , kde
uvádza  OR Hazz SNV posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiami
v znenĺ neskorších  predpisov a § 40 a§ 40b vyhlášky  Ministerstva vnútra SR  č.121/2002 Z.z.
o požiamej   prevenciĺ   v znení       neskoršĺch   predpisov   projektovú   dokumentáciu   stavby
z  hľadiska protipožiamej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Obnova bytového domu
ul.  Slovinská  č.  4,    Krompachy"  na  pozemku  parcela    č.  C  KN  532/1  vk.ú.  Krompachy
a s riešením protipožiamej  bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Stanovisko     pod  č.  ORIIZ-SNI-1093-001/2019  zo  dňa  19.12.2019  nenahrádza  stanovisko
orgánu  štátneho  požiameho  dozoru  pre  konanie  nasledujúce  podľa  zákona  č.  50/1976  Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenĺ neskoršĺch predpisov
a požaduj eme ho predložit' pri kolaudačnom konaní.

Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Spišskej  Novej  Vsi  vydal    pod
č. HŽP-6185/1998/2020-7755/2020 dňa 05.10.2020 vyjadrenie k stavebnému konaniu, kde sa
uvádza.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva   so  sídlom   v Spišskej Novej  Vsi   posúdil
projektovej  dokumentácií  stavby „Obnova bytového  domu ul.  Slovinská č.  4,   Krompachy"
podč.HŽP-7720/2269/2019-8191/2019zodňa06.12.2019.
K vydaniu    stavebného  povolenia  na  zmenu  dokončenej  stavby  „Obnova  bytového  domu
ul. Slovinská č. 4,   Krompachy" na pozemku parcela č. C KN 532/1  v k.ú. Krompachy nie sú
námietky.
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Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody
akrajiny)  vydal  pod  č.   OU-SN-OSŽP-2019/017239-2     dňa  13.12.2019  vyjadrenie  kde  sa
uvádza:
V zmysle  zákona o ochrane  prírody a krajiny lokalita umiestneného bytového domu patrí do
prvého stupňa územnej   ochrany. Projektová dokumentácia v kapitole 4 zahŕňa opatrenia na
ochranu  chránených  Živočíchov  podľa    usmemenia  MŽP  SR  a MDvaRR  SR    k postupu
štátnych  orgánov ochrany prĺrody a krajiny a organov štátnej správy pre  územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie  pri   zabezpečovaní  ochrany hniezdnej  populácie  dažďovníka
tmavého    (Apus    apus)    a netopierov    (Choroptera)pri    zatepľovaní    a iných    stavebných
úpravách.
Z hľadiska záujmov   ochrany prírody a krajiny k projektovej  dokumentácií stavby „Obnova
bytového domu ul. Slovinská č. 4,  Krompachy" nemáme Žiadne  pripomienky.
Pri realizácií predmetnej stavby  požadujeme   dodržať  tieto  podmienky:
•     pred   začatĺm   stavebných   prác   na   riešenom      bytovom   dome   skontrolovať   výskyt

netopierov v atikových otvoroch a štrbinách odbome spôsobilou osobou pre túto činnosť
(s použitím inšpekčnej kamery);
s prípadne náj denými živočĺchmi nemanipulovať, neodchytávať, nepoškodzovať hniezda
a zabezpečiť, aby nedošlo k ich rušeniu alebo usmrteniu;

:)pr:z:di:t?1teú:::khuiä::#ŠžávpočsĺgosvprbáevzeoŔkplasd|:::enskýraj,Letná4|,0520|Spišská
Nová Ves;

b)   prizvať  projektanta za účelom návrhu osadenia fasádnych búdok;
minimálne  7 dní pred začatím stavebných prác stavebník oznámi začatie stavebných prác
Štátnej   ochrane prírody SR,  Správe NP  Slovenský raj, Letná 41,  052 01  Sp. Nová Ves
(zoológ -Ing. Zuzana Streberová, Zuzana.str_e_berovaj@,sopsr.sk;

-     uzatvorenie   vetracĺch otvorov na objekte oznámiť ŠOP  SR,  Správe NP  Slovenský raj,
najneskôr v deň uzatvorenia vetracĺch  otvorov;

-     počas  stavebných prác  dodržiavať  základné  práva a povimosti  pri  všeobecnej  ochrane

prírody a krajiny;
-     počas  búracĺch,    demontážnych,  zemných    a betonárskych  prác  postupovat'    šetmym

spôsobom  tak,   aby  nedochádzalo   k zbytočnej   devastáciĺ   širokého   okolia   susedných
pozemkov;

-     stavebný  materiál  a odpady  vzniknuté  pri  stavbe  umiestniť  tak,  aby  nepoškodzovali
okolitú zeleň ani širšie okolie stavby;

-     po ukončení stavebných prác upraviť okolitý terén stavby.

Okresný úrad SNV, Odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves (odpadové
hospodárstvo)  vydal  pod  č.  OU-SN-OSZP-2019/016427~002  dňa   12.12.2019  vyjadrenie  kde
uvádza: Z hľadiska  odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácií k vydaniu stavebného
povolenia nemáme námietky za dodržania podmienok:
Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v zmysle vyhl.
MŽP SR č. 365/2015 Z.z., v znení neskoršĺch právnych predpisov ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov. Pri nakladaní s odpadmi j e držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona
o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z v znenĺ neskoršĺch právnych predpisov o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch:
•     pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby dodržiavať ustanovenia zákona
o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva ;
-     pôvodcom odpadu, ak ide o odpady zo stavebných prác a demolačných prác podl'a §77 ods.

e  osoba  pre  ktorú  tieto  práce
14 zákona o odpadoch;
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odpady triedit' podl'a druhu a zhromažďovať na vyčlenenom  mieste stavby;
druhotné suoviny odovzdat' do zbeme druhotných surovĺn;
nakladať  s odpadmi  v súlade   s odpadovou  hierarchiou  a legislatívou  t,j.     materiálovo
zhodnotiť inertné odpady, inertné odpady, ktoré možno využit' na povrchovú úpravu terénu
misia spĺňat' požiadavky účelu, na ktorý majú byt' použite. Na povrchovú úpravu terénnu
právnické osoby a fýzické osoby -podnikateľ môžu využit' odpady s kat. číslami:  17 05 06
-výkopová zemina,17  05  04  -zemina  akamenivo,17  0107 -zmes     betónu,  tehál,
škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 na základe udelenia
súhlasu  v zmysle  §  97  ods.  1  písm.  s)  zákona  o odpadoch,  alebo  odovzdať  tento  dmh
odpadu do zariadenia na zhotovenie resp. zneškodnenie príslušného odpadu;

-      ostatné  odpady  odovzdať  do  zariadenia  na  zhodnotenie  resp.  zneškodnenie  prĺslušných
odpadov;

-     stavebník     požiada   o vyjadrenie   ku   kolaudácií   adoloží   doklady   o zhodnotení   resp.
zneškodnení vzniknutých odpadov.

Vyjadrenie   pod   č.   OU-SN-OSZP-2019/016427-002   zo  dňa   12.12.2019  nie  je  rozhodnutím
v správnom konaní  anenahrádza   povolenie,  ani  súhlas  orgánov  štátnej  správy pre  ŽP,  ale je
záväzným stanoviskom  podľa prĺslušnej právnej nomy.

Technická  inšpekcia  a.s.,  Trnavská  cesta  56,    Bratislava,  vydala    odbomé  stanovisko
k projektovej dokumentáciĺ č. 5572/3/2019 zo dňa 19.122019, kde sa uvádza.
1. Po posúdení  projektovej  dokumentácie  podľa §  14 ods.1  písm. d zákona č.124/2006 Z.z.
v znení  neskorších  predpisov  a na  základe    zistených  skutočnosti  Technická  inšpekcia  a.s.

podáva toto odbomé stanovisko :
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických
zariadení uvádzame zistenia, ktoré je potrebné doriešit' a odstrániť v procese výstavby:
2.1 Protokol   o určení   vonkajších   vplyvov   neobsahuje   stanovenie   vplyvov   pre   vnútomé

avonkajšie priestory resp.   pre   uvedené  vplyvy  v protokole  t.j.  AA8,  AB8,  AD3,  AE5,
AF3,AM1,AQ3,AS2,BC3,nevyhovujenavrhovanáelektroinštaláciabytovéhodomu,čím
vonkajšie vplyvy nie sú  stanovené v plnom rozsahu ajednoznačne v zmysle čl. N1.2 STN
33  2000-5-51 :2010.

2.2 Vodiče   pospájaria   v spoločnom      komunikačnom   priestore   nie   sú   bezhalogénovom
vyhotovení s požiamymi vlastnosťami podľa  prílohy 8 STN 33 2000-5-51 :2010.

2.3 Predložená  projektová dokumentácia  neobsahuje údaje o skratových pomeroch v mieste
umiestnenia rozvádzačov v zmysle  čl.132.2.3  STN 33 2000-2:20009.

2.4 Predložená projektová  dokumentácia  neobsahuje  schémy  el.  rozvádzačov  v zmysle  §  9
vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

2.5 Predložená  projektová  dokumentácia  nerieši  zriadenie  hlavného  pospájania  v budove,
zriadenie  hlavnej  uzemňovacej  pripojnice  a vodičov  hlavného  pospájania  v zmysle  čl.
411.3.1.2  STN 33  2000-4-41 :2007, čl.  542.4.1  STN 33  2000-5-54:2012.

2.6 Predložená projektová dokumentácia neobsahuje  riešenie vonkajšej  a vnútomej    ochrany
pred atmosférickou elektrinou. Toto riešenie by malo v zmysle súčasne platných predpisov
pre ochranu pred  atmosférickou elektrinou a to súboru STN EN 62305.

Súčasne  upozorňujeme  na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov,  ktoré pri  užívaní
stavieb a ich súčastĺ, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení
môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Konštrukčnú   dokumentáciu   vyhradeného   technického   zariadenia   plynové   skupiny   8/g
(potrubné rozvody plynu), B/h ®1ynové spotrebiče) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky
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§  5 ods.  3  a 4výhlašky č 508/2009 Z.z.   a §  14 ods.1  pĺsm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení
neskoršĺch predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Technické  zariadenia  zdvĺhacie  (osobné  výt'ahy)  sú    určeným  výrobkom  podľa  nariadenia
vlády SR  č. 235/2015 Z.z.  v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky
je potrebné  splnit' požiadavky tohto  predpisu.

Počas  procesu  výstavby    musia    byť  dodržiavané  požiadavky  vyhlášky  č.   147/2013  Z.z.,
nariadenia vlády  SR č.  396/2006  Z.z.  Odbomé  stanovisko je  vydané   pre  účely  stavebného
konania.

Mesto  Krompachy  (cestný  správny  orgán),  Námestie  slobody  1,  Krompachy  -  súhlasĺ
s realizáciou stavby a  Žiada dodržat' tieto podmienky:
-      prísun mechanizmov a presun stavebného materiálu realizovat' podľa predloženého plánu

organizácie výstavby;
-      pred  začiatkom  realizácie  prác     na  obnove  bytového  domu    požiada  vdostatočnom

predstihu   stavebnĺk, alebo  zhotoviteľ  stavby     Mesto Krompachy o uzatvorenie zmluvy
o prenájme    verejného  priestranstva    v zmysle  platného  VZN  o miestnych  daniach    na
umiestnenie stavebného zariadenia a skládky stavebného materiálu a pod. ;

-     zhotoviteľ stavby zabezpečí pravidelné čistenie   okolitých verejných priestranstiev, ktoré
by boli znečistené stavebným materiálom použĺvaným pri obnove bytového domu;

-     v prĺpade potreby zvláštneho  uŽívania  a uzávierky  miestnej komunikácie  Slovinskej ulice
v dostatočnom  časovom  predstihu    požiada  stavebník,  alebo  zhotoviteľ  stavby  Mesto
Krompachy (cestný správny orgán pre miestne komunikácie) o ich povolenie.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, súhlasí s vydaním
stavebného povolenia  a Žiada:
-     na   odovzdanie   staveniska zhotoviteľovi  stavby   prizvať aj  zástupcu Bytového družstva

Spišská Nová Ves z dôvodu zdokumentovania stavu striech bytového domu  Slovinská 3
a Slovinská 5, kde uŽ bola zrealizovaná obnova týchto bytových domov.

Rozhodnutie   o   námietkach   účastnĺkov   konania:   v stanovenej   lehote   boli   uplatnené
námietky účastnĺčky konania j.,.r,       _         ~`                          `..`.
Búracie práce: -námietka č.1
-     demontáž podlahových vrstiev loggiĺ

Nesúhlasĺm s demontážou povrchových vrstiev v mojej  loggií a to z dôvodu, Že hneď po
nasťahovaní sme v roku 1985 povrch loggie ošetrili syntetickou farbou, položili sme 15 cm
vrstvu minerálnej  vlny, 2 cm palubovky a plávajúcu podlahu.  Priečelie sme   zasklili a na
loggiu  namontovali  radiátor,  čim    sa  stala  loggia  súčasťou  kuchyne  a nebola    nikdy
vystavená povetemostným vplyvom,  tak ako aj podlaha v kuchyni.
zateplenie loggiových stien. stropov a bočných stien loggií -námietka č. 2
Je zbytočné zatepľovat' stropy loggií a steny vedúce do vonkajšieho prostredia.
My máme strop loggií zateplený 15 cm vrstvou, podlahu tak isto, stenu zo strany obývačky
nepotrebujeme zateplit', lebo pripadný únik tepla ide do kuchy`ne nie von.
obnova loggiových podláh -námietka č. 3
Platí, ako  v predchádzajúcej  pripomienky.

ÉgLEUQváä:š:rzuakvcri:t|o5g;ín,óvuý;1|:::ój,oies-::ároe:'nákvoot-::endo:dkst:t=niL-:tgj:tk#ahe,
nahrádza ftinkciu zábradlia. Zábradlie  Žiadam umiestnit' ako presadené, ako je to v návrhu,
bez odstránenia výplne steny.
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Stavebný úrad námietke č.  1 -4 nevyhovuje.

Stanoviská   dotknutých   orgánov:      nie   sú  zápomé   ani   protichodné   a  sú   zapracované
v podmienkach rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote  100 € v zmysle zákona č.  145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znenĺ neskorších predpisov bol uhradený.

Odôvodnenie:
Mesto  Krompachy,  stavebný  úrad  v uskutočnenom  stavebnom  konaní  preskúmal  Žiadost'
stavebnĺkov: Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č.1128, Slovinská
ulica č.  4, Krompachy v zastúpenĺ  SVB  Slovinská 4 Krompachy, IČO:  35567759,  Slovinská
ulica  1128/4,  053  42  Krompachy,  na  stavbu    „Obnova  bytového  domu  ul.  Slovinská  č.  4,
Krompachy"  v meste  Krompachy  na  Slovinskej  ulici    súp.  č.1128,  na  pozemku  parcela
č. C KN 532/1  v  katastrálnom území Krompachy.
Začatie   stavebného   konania   bolo   oznámené   účastníkom   konania   verejnou   vyhláškou
oznámenĺm  pod č.15345/2020/SK-ozn/Čá  zo dňa 11.09.2020.
Žiadosť bola preskúmaná   z hľadísk uvedených v  §  62  a  §  63  stavebného  zákona,  §  8,  §  9
vyhlášky  č.  453/2000  Z.  z.,  ktorou  sa vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona
a vyhlášky  č.  532/2002  Z.  z.,  ktorou  sa ustanovujú podrobnosti  o všeobecných technických

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby uŽívané
osobami   s obmedzenou   schopnosťou   pohybu   a orientácie.   Účastníci   konania   o   začatĺ
stavebného  konania  boli    oboznámení  verejnou  vyhláškou.  Predložená  žiadosť  o stavebné
povolenie bola prej ednaná pri miestnom zisťovaní  s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi
dňa 09.10.2020.
K vydaniu   stavebného   povolenia      sa   vyjadrili   dotknuté   orgány   v požadovanej   lehote.
OR Hazz v Spišskej Novej Vsi súhlasí s vydaním stavebného povolenia, stanovisko na účely
stavebného  konania     bolo   vydané  pod  č.   č.   ORHZ-SNI-1093-001/2019   dňa   19.12.2019.
Okresný  úrad  v  Spišskej  Novej  Vsi,  Odbor  starostlivosti  o ŽP  (ochrana  prírody  a krajiny)
súhlasí s vydaním stavebného povolenia za podmienok, ktoré boli uvedené vo vyjadrenĺ pod č.
OU-SN-OSŽP-2019/017239-2    dňa  13.12.2019.  Okresný  úrad  v  Spišskej  Novej  Vsi,  Odbor
starostlivosti o ŽP (odpadové hospodárstvo) vydal vyjadrenie, kde súhlasí s vydaním stavebného
povolenia za podmienok, ktoré boli uvedené vo vyjadrení pod č. OU-SN-OSZP-2019/016427-
002 dňa 12.12.2019. Regionálny úrad verejného zdravotnĺctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi
vydal     pod  č.   HŽP-6185/1998/2020-7755/2020   dňa  05.10.2020   vyjadrenie  k stavebnému
konaniu. Technická inšpekcia a.s., Tmavská cesta 56,   Bratislava, vydala  odbomé stanovisko
k projektovej   dokumentácií  pod   č.   5572/3/2019   dňa   19.122019.   Na  miestnom  zist'ovanĺ
09.   10.2020  si  uplatnili  podmienky  Mesto  Krompachy  (cestný  správny  orgán),  Námestie
slobody 1, Krompachy a Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves.
Podmienky zo  stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov  sú zakomponované do podmienok
rozhodnutia.
V stanovenej   lehote  boli  uplatnené     námietky  účastníčky  konania  '                              ,,,., ~,

•,=

Búracie práce: -námietka č..1
-     demontáž podlahových vrstiev loggiĺ

Nesúhlasĺm s demontážou povrchových vrstiev v mojej  loggií a to z dôvodu,  Že hneď po
nasťahovaní sme v roku 1985 povrch loggie ošetrili syntetickou farbou, položili sme 15 cm
vrstvu minerálnej  vlny, 2 cm palubovky a plávajúcu podlahu.  Priečelie sme   zasklili a na
loggiu  namontovali  radiátor,  čim     sa  stala  loggia  súčasťou  kuchyne  a nebola    nikdy
vystavená povetemostným vplyvom,  tak ako aj podlaha v kuchyni.
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zateplenie loggiových stien. stropov a bočných stien loggií -námietka č. 2
Je zbytočné zatepľovat' stropy loggiĺ a steny vedúce do vonkaj šieho prostredia.
My máme strop loggií zateplený 15 cm vrstvou, podlahu tak isto, stenu zo strany obývačky
nepotrebujeme zateplit', lebo pripadaný únik tepla ide do kuchyne nie von.
obnova loggiových podlah - námietka č. 3
Platí, áko  v predchádzajúcej  pripomienky

±lÉŤuováá:::Š:*vcrieet|ogg;ĺn,ovuý#::ó;,oies-::ároe:'nákvoot::endo:dkst:táennii-:tgj:tka#ahe,
nahrádza fiinkciu zábradlia. Zábradlie  Žiadam umiestniť ako presadené, ako je to v návrhu,
bez odstránenia výplne steny.

Stavebný  úrad  k predloženým   námietkam  si  vyžiadal  stanovisko  projektanta,    zodpovedný
projektant  lng. Jaroslav Vojtuš, CSc, -  autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 4607* 11, kdeje
uvedené:
Demontáž podlahových vrstiev
Úpravy  zrealizované  v r.1985,  ako  je  pokládka  minerálnej   vrstvy  na  podlahu  loggie  je
z tepelnotechnického hl'adiska neakceptovatel'né riešenie, pretože tepelný izolant sa aplikuje
na exteriérovú (studenú stranu konštrukcie) t.j.  na strop loggie  o podlažie nižšie a súčasne je
potrebné zatepliť podlahu loggie o podlažie vyššie čo nie je realizovateľné. K montáži radiátora
sa nebudem vyjadrovat', odpoveď nechávam na správcu domu.
Zateplenie  loggiových stien. stropov a bočných loggií
Zateplenie  bočných  stien  loggií  -  bočné  steny  tvoria  deliacu  stenu  medzi  vykurovanými
priestormi - izbami a exteriérom. Ak by sme  chceli byť  dôslední tak hrúbka izolantu  by bola
tiež  120  mm  po  oboch    stranách.  Riešenie  má    maximalizovať  rozmer  loggie.  Zateplenie
priečnych stien z PIR dosák taktiež maximalizuje rozmer loggie. Podľa toho čo uvádza Mgr.
Gojdová, že má zateplený  strop  15 cm vrstvou izolantu -opäť sa tepelný  izolant nachádza na
nesprávnej  strane konštrukcie a tak dochádza k ochladzovaniu Žb konštrukcie loggie, čo   má
efekt kondenzácie vodných pár na styku izolantu a žb konštrukcie.
Z dlhodobého hľadiska ide o neudržateľné riešenie!
Mgr Gojdová si vytvorila  zvnútra  izolovaný priestor uzavretý z čela presklením bez ohľadu
na  vplyv  týchto  úprav     ohraničujúce  konštrukcie,  jej   tvrdenie  je  teda  pochopiteľné,  ale
nezohľadňuje susedné byty a konštrukcie !
Obnova loggiových podláh.
Platí stanovisko z predchádzajúcich odpovedí.
Doplnkové konštrukcie loggií (výplne) j e potrebné vopred odstrániť
Sanácia  loggiĺ  sa  riadi  Zákon  NR  SR  č.182//1993  Z.z.  o vlastníctve  bytov  a nebytových
priestorov  v znení zmien a doplnkov:
-      §  10  ods.  1      1oggia  nie je  definovaná  ako  „SÚČASŤ  BYTU",  ale  má  sa  zato,  Že  len

„PFULIEHA K BYTU";
-§ 2 ods.7, §10ods.3 druhávetaa § 19 ods. 4 písm a) môžeme loggiupovažovat'za  spoločnú

čast' bytového domu, ktorú má právo výlučne uŽívat' vlastník bytu;
-     § 10 ods. 3 druháveta : Z fonduprevádzky, údržby   a opráv  safinancujú opravy  balkónov,

loggií a terás, ktoré sú spoločnými čast'ami bytového domu.
Sanácia loggií sa riadi aj požiadavkami stavebnej tepelnej fyziky, kedy zjednodušené povedané,
po zateplení obvodových stien sa vystupujúce konštrukcie ako aj napr.  podlahová  doska loggie
stane sa ešte výraznejším  tepelným mostom, preto ich zatepl'ujeme.
Uzavretie  loggie je    potrebné  pred  stavebnými  úpravami    zdemontovať  a po    zrealizovaní
stavebných  úprav  na celom bytovom  dome je možné konštrukciu po úpravách  namontovat'
opäť.
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Stavebný úrad sa stotožňuje so stanoviskom projektanta  v celom rozsahu a preto  námietke č.
1  -4 nevyhovuje, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Po  preskúmaní  Žiadosti  bolo   zistené,   že  uskutočnením  stavby  nie   sú  ohrozené  záujmy
spoločnosti,  ani  neprimerane  obmedzené  či  ohrozené  práva a oprávnené  záujmy účastníkov
konania. V stanovenej lehote si námietky uplatnila  účastnĺčka  konania Mgr. Mária Gojdová,
Slovinská ulica 4,  Krompachy  stavebný úrad námietkam   nevyhovel.  Dokumentácia stavby
spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V priebehu konania neboli zistené dôvody,
ktoré by bránili povoleniu  stavby.  Preto  bolo po  vykonanom  stavebnom konaní rozhodnuté
v súlade  s platnými  právnymi  predpismi  tak,  ako  je  to  uvedené  vo  výrokovej  časti  tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa  § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
zákon) v znení neskorších predpisov možno podat' odvolanie na Okresný úrad Košice  v lehote
do 15 dní odo dňa doručenia  tohto  rozhodnutia  prostredníctvom  Mesta Krompachy, stavebný
úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.
Toto rozhodnutieje po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom podl'a
§  177 a nasl. zákona  NR SR č.   162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Prĺloha pre stavebnika:
Overená dokumentácia stavby

V.r.

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

Rozhodnutie sa doručĺ:
Účastnikom konania:
Verej nou vyhláškou :
-     Vlastnĺci  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  byt'  rozhodnutím    priamo  dotknuté  (§59.ods.1   písm.  b/
stavebného zákona) sa upovedomujú fomou verejnej  vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli
mesta formou zverejnenia na intemetovej stránke Mesta Krompachy (www.krompachy.sk)

-       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   pĺsm.  b/
stavebného  zákona)  sa upovedomujú aj  fomou verejnej   vyhlášky vyvesenej  na úradnej
tabuli    Mesta  Krompachy  a na  verejne  prístupnom    mieste  bytového  domu,    ktorá  má
informatívny  charakter (zabezpečí  splnomocnený zástupca)

Na vedomie:
1.    Bytové družstvo SNV, Kamenárska 5, 052 01  Spišská Nová Ves
2.    Okresný úrad, Odbor star. o ŽP, Štefánikovo nám. 5,  052 01  Spišská Nová Ves
3.    Okresné riaditeľstvo Hazz, Brezová 30, 052 01  Spišská Nová Ves
4.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6,  052 01  Spišská Nová Ves
5.    projekt4you plus, s.r.o„ Tri hôrky 13, 04011 Košice  -projektant
6.    Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava
7.   Mesto Krompachy, (cestný správny orgán), Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
8.   Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
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