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Vec : 

Žiadosť Ing. Heleny Veseleňákovej,  Poštová 918/7, 053 42 Krompachy, zo dňa 3.8.2022, 

zastúpenej Ing. Danielom Perháčom, Slovinky 250, 053 40 Slovinky o vydanie územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia v spojenom konaní podľa § 39a ods. 4, § 58 a násl. 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ 

v znení neskorších predpisov pre jednoduchú stavbu „Garážové miesto v radovej 

zástavbe“ na pozemku parc. C KN č. 2873/3 v katastrálnom území Krompachy 

O Z N Á M E N I E 

  

podľa § 36 ods. 4 a § 61 odst. 4   zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o začatí spojeného územného  

a stavebného konania   

verejnou vyhláškou. 

 

Oznámenie o začatí konania,  zlúčení územného a stavebného konania, a nariadenie 

ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. 

 

 Mesto Krompachy, stavebný úrad, obdŕžal dňa 3.8.2022 žiadosť 

Ing. Heleny Veseleňákovej,  Poštová 918/7, 053 42 Krompachy, zastúpenej  

Ing. Danielom Perháčom, Slovinky 250, 053 40 Slovinky, o vydanie územného rozhodnutia  

a stavebného povolenia v spojenom konaní podľa §39a ods. 4, § 58 a násl. zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov pre jednoduchú stavbu „Garážové miesto v radovej zástavbe“ na pozemku parc.  

C KN č. 2873/3 v katastrálnom území Krompachy       

           

  12817/2022/SK-ozn/Hi Ivo Hinďoš/ 0534192221 
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          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 a § 2 písm. e/ zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné, v súlade s ustanovením § 36 a § 61 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 

neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom. 

             

           Vzhľadom na skutočnosť, že konanie sa týka jednoduchej stavby a podmienky jej 

umiestnenia sú s ohľadom na pomery v území jednoznačné, stavebný úrad v súlade s ust. 

§ 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, spája územné konanie o umiestnení stavby so 

stavebným konaním.  

 

      

           Do pokladov k vydaniu rozhodnutia a do projektovej dokumentácie stavby je možné 

nahliadnuť na stavebnom úrade Krompachy, Námestie slobody 1, Krompachy. 

            

           Zároveň podľa § 36 ods. 1 a § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním: 

 

dňa 24.8.2022 so stretnutím o 09,00 hod. na Mestskom úrade, vo Veľkej zasadačke, 

Námestie slobody 1, 053 42 v Krompachoch 

 

Stavba rieši:  
Jedno garážové miesto v radovej zástavbe na pozemku parc. C KN č. 2873/3 v k. ú. 

Krompachy. 

Konštrukcie sú rozdelené do samostatných objektov:  

• Objekt SO-01 Architektúra a konštrukcie  

• Objekt SO-02A Elektroinštalácia  

• Objekt SO-02B Elektroinštalácia - prípojka NN  

• Objekt SO-02C Elektroinštalácia - verejné osvetlenie  

• Objekt SO-03 Požiarne zabezpečenie stavby - požiarna ochrana  

 

Základová konštrukcia je tvorená základovými pásmi pod obvodové steny a vnútornú nosnú 

stenu do hĺbky 700 mm a základovou ŽB doskou hrúbky 150 mm.  

Nosnou konštrukciou bude stenový systém z betónových debniacich tvárnic so 

železobetónovou výplňou a z keramických tvárnic. Pôdorysné rozmery stavby budú  

7,450 m x 3,700 m. Konštrukčná výška podlažia je od 2,300 m do 2,600 m. Strop bude tvoriť 
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trámová konštrukcia strechy. Garáž bude zastrešená plochou strechou, tvorenou dreveným 

krovom a prekrytá bude plechovou krytinou. Brána bude rolovacia. 

Projekt rieši preložku stožiara VO a jeho vzdušného el. vedenia a výrub dvoch tují v mimo 

vegetačnom období.   

K ústnemu pojednávaniu  stavebník pripraví: 

1. Stanovisko mesta Krompachy k premiestneniu stožiara VO a k výrubu 2 ks drevín. 

2. Súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, pozemkov a stavieb, ak bol zabezpečený 

pred miestnym šetrením. 

3. Vyjadrenia, posúdenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii stavby  

/OÚ Spišská Nová Ves, a pod./. 

 Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri 

ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, 

neoznámi v určenej, alebo na jeho žiadosť predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej 

stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

             Keď sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc. 

Vlastník – užívateľ pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom stavebného konania,  

je povinný strpieť ohliadku na mieste podľa ust. § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. a k tomuto 

účelu ich sprístupniť. 

 

                                                                                     Ivo Hinďoš 

                                                                poverený zamestnanec stavebného úradu 

  

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

 

Vyvesené dňa:      Sňaté dňa:  

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

Oznámenie doručené verejnou vyhláškou. 

 

 
 

Oznámenie sa doručí: 

 

Účastníkom konania: verejnou vyhláškou 

1. verejnou  vyhláškou 

2. Ing. Veseleňáková Helena, Poštová 918/7, 053 42 Krompachy 

3. Karolčík Michal a Silvia Karolčíková, Slovinska 4, 053 42 Krompachy 

4. Ing. Perháč Daniel, Slovinky 250, 05340 Slovinky 

5. Mesto Krompachy, MsÚ, OMaRR, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 
 
Dotknutým orgánom: 
1. Okresný úrad Spišská Nová Ves, OSoŽP, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves 

2. Mesto Krompachy, MsÚ, OVŽPaTS, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

3. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy -tu 


