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

O Z N Á M E N I E 
  
o začatí stavebného konania  líniovej stavby  podľa § 61 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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 mesta Krompachy, ktorých vlastnícke, alebo iné práva 
k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím 
dotknuté, že dňa 08.04.2022 podala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 
36 599 361, so sídlom Mlynská č.31, 042 91 Košice, zastúpená spoločnosťou ENERPRO, 
s.r.o, IČO: 44 324 600, so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice,  na tunajšom stavebnom 
úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Krompachy – úprava NN a DP – 
ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie“, na pozemkoch  
parcely č. C KN č. 485/1 - ( E KN č. 70196/2), C KN č. 487/3 -  (E KN č. 90193/1), C KN č. 
487/3 - (E KN č. 90193/1), C KN  485/1, 538, 277/1 - (E KN č. 70192, 92443/11, 92468/1), C 
KN 918/1 - (E KN č. 90484/11), C KN č. 925, 938/1, 3300/3, 3300/5, 3300/1, 942, 938/2 – ( E 
KN č.  484/2, 485) katastrálne územie Krompachy. 
 
Projektová dokumentácia rieši: 
Stavbu ktorá  sa bude nachádzať  v meste Krompachy  na uliciach Banská a Kúpeľná. Predmetom 
stavby je prekládka NN vzdušného vedenia – existujúce NN vonkajšie vedenie na ul. Banskej, ktoré 
je v súčasnosti uchytené na  strešníkoch sa preloží na nové betónové podperné  body č. 2 a č. 3 a holé 
vodiče NN vedenia sa vymenia za nové izolované. Nové  podperné body  NN vzdušného  vedenia 
budú osadené na  parcelách č. C KN č. 485/1 - ( E KN č. 70196/2), C KN č. 487/3 - (E KN             
č. 90193/1). 
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Na Banskej ulici sa zrealizuje aj nový NN  káblový prepoj  medzi projektovaným podperným 
bodom  NN  vonkajšieho vedenia a existujúcou  istiacou skriňou. Projektované NN  káblové  
vedenie začína od nového podperného bodu č.3 na parcele C KN č. 487/3 - (E KN č. 90193/1). 
Od  tohto stĺpa pokračuje trasa NN káblového vedenia v zemi po parcelách C KN  485/1, 538, 
277/1- (E KN č. 70192, 92443/11, 92468/1) až  k existujúcej  pilierovej istiacej skrini R029018, 
do ktorej sa navrhované NN  káblové vedenie zapojí. 
Súčasťou stavby  bude aj zriadenie nového NN káblového vadenia na  Kúpeľnej  ulici. 
Projektované  NN káblové vedenie  začína od  existujúceho podperného bodu č.5 , na  parcele 
č. C KN 918/1- (E KN č. 90484/11). Od tohto stĺpa  pokračuje trasa NN  káblového vedenia 
v zemi  pozdĺž  Kúpeľnej ulice  po parcelách C KN č. 925, 938/1, 3300/3, 3300/5, 3300/1, 942, 
938/2 - ( E KN č.  484/2, 485) až k projektovanej pilierovej  istiacej skrini SR č.1, do ktorej  sa 
navrhované  NN káblové vedenie zapojí. Do spoločnej  ryhy sa spolu s projektovaným NN 
zemným vedením uloží aj HDPE chránička pre optický kábel. 
Projektované  NN vedenie v zemi križuje miestnu komunikáciu. Križovanie  asfaltových 
komunikácií káblom v zemi bude realizované kombináciou pretláčania a prekopania tak, aby 
sa čo najmenej obmedzila premávka. 
         
 Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 
Účastníkom konania, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane 
susedných pozemkov a stavieb môžu byť vydaným stavebným povolením dotknuté, oznamuje 
Mesto Krompachy, stavebný úrad, začatie stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 
ods.4 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná o zvlášť rozsiahlu stavbu, s veľkým počtom 
účastníkov konania. Podľa  ust. § 26 správneho poriadku a v nadväznosti na ust. § 61 ods. 4 
stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň: 

 
20.05.2022 (piatok)  so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade 

v Krompachoch, 
Námestie slobody 1, o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke.  

               
 
 Súčasťou tejto verejnej vyhlášky sú  výkresy V2, V3 z projektovej dokumentácie spracovanej 
autorizovaným stavebným inžinierom: Ing. Stanislavom Počuchom, oprávnenie č. 4859 *A2, so 
zakreslením predmetu stavebného konania. 
 
 
P o u č e n i e : 
Podklady k stavebnému povoleniu sú k dispozícií a k nahliadnutiu na Stavebnom  úrade  
v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy v pondelok až piatok v úradných hodinách. 
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť na 
Stavebnom úrade v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy v lehote do 15 dní odo dňa 
vyvesenia tejto verejnej vyhlášky. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli, alebo mohli byť 
uplatnené pri prejednávaní územno plánovacej dokumentácie sa neprihliada. Keď sa nechá 
niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 
 
    

                                                                                              
Ing. Iveta Rušinová 

                      primátorka mesta 
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Oznámenie sa doručí: 
1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
2. ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice 
3. Mesto Krompachy, MsÚ odd. SMaRR, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 
4. SVP š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
5. Okresný úrad SNV, odb. star.  o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves 

- Správny orgán pre odpadové hospodárstvo 
- Správny orgán pre vodné hospodárstvo 
- Správny orgán pre ochranu prírody  

6. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5,  
052 01 Sp. Nová Ves 
- Pozemkové oddelenie 
- Oddelenie lesného hospodárstva 

7. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 
8. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
9. Východoslovenská distribučná  a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
11. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
12. KROMSAT s.r.o., Poštová ulica 2, 053 42 Krompachy 
13. netiQ s.r.o., Oľšavka 40, 053 61 Oľšavka 
14. Mesto Krompachy (cestný správny orgán), Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 
15. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy - tu 

 
     
   

Informatívna poznámka -  tento dokument  bol vytvorený elektronicky organom verejnej moci 
IČO: 00 329 282 

 

 
  
Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta. 
 
Vyvesené dňa: 25.04.2022     Sňaté dňa: 11.05.2022 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 
 
 
 

 


