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Vec :  

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova bytového domu Slovinská 6,  

Krompachy“ stavebníkov:  Vlastníci bytov a NP bytového domu  Slovinská ulica   

súp.   č.   1134, orientačné č. 6, Krompachy,  zastúpení na základe zmluvy  o výkone správy   

Bytovým  družstvom Spišská Nová Ves, IČO: 00174505, Kamenárska 5,  

052 01 Spišská Nová Ves, podaná dňa 10.6.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 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 pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím 

dotknuté, že dňa 10.6.2022 bola podaná  na Mesto Krompachy, stavebný úrad žiadosť   

o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 

„Obnova bytového domu Slovinská 6,  Krompachy“  

stavebníkov:  Vlastníci bytov a NP bytového domu  Slovinská ulica  súp.  č. 1134, 

orientačné č. 6, Krompachy,  zastúpení na základe zmluvy  o výkone správy   Bytovým  

družstvom Spišská Nová Ves, IČO: 00174505,  Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves 
na pozemku parcela C KN č. 523 v katastrálnom územie Krompachy. 

Projekt obnovy bytového domu  rieši:   

Obnovu bytového domu Slovinská 6, Krompachy v konštrukčnej sústave BA-NKS. 

Pozostáva najmä zo zateplenia priečelných fasádnych stien, strešného plášťa, zateplenia stropov 

vstupného podlažia, komplexná sanácia loggií, odstránenie systémovej poruchy charakteristickú 

pre túto panelovú sústavu, vytvorenia novej hydroizolačnej vrstvy strechy a ďalších stavebných 

úprav. 
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Dňom 10.6.2022 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 veľký počet účastníkov konania. 

Podľa  ust. § 26 správneho poriadku a v nadväznosti na ust. § 61 stavebného zákona nariaďuje 

stavebný úrad k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním: 

 

so stretnutím účastníkov konania 6.7.2022  v budove  Mestského úradu v Krompachoch, 

Námestie slobody 1, o 9,00 hod. vo Veľkej zasadačke.  

               

P o u č e n i e : 

Podklady k vydaniu stavebného povolenia sú k dispozícií a k nahliadnutiu na 

Stavebnom úrade v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy  v pondelok až piatok  

v úradných hodinách. Účastníci  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 územnoplánovacej dokumentácie sa neprihliada. Keď sa nechá 

niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ivo Hinďoš 

  poverený zamestnanec stavebného úradu 

 

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

 

Vyvesené dňa: 15.6.2022      Sňaté dňa:  

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie 

Oznámenie doručené verejnou vyhláškou. 

Oznámenie sa doručí: 

 
Účastníkom konania: 

- verejnou  vyhláškou 

- Ing. Pavol Oravec - projektant 

 

Dotknutým orgánom: 

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

2. Regionálny úrad ver. zdravotníctva, Mickiewiczova 6,  052 01 Spišská Nová Ves 

3. Mesto Krompachy, MsÚ, Odd. výstavby, ŽPaTS, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy 

      5.    Okresný úrad SNV, Odbor  star. o ŽP, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. Nová Ves 

      6.    Technická inšpekcia a.s., Pracovisko Košice, Hollého 3B, 040 01 Košice 

7. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 


