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Vec : 

Stavebník Rastislav Bandžuch, bytom Rázusová ul. 53, 053 42 Krompachy, zastúpený  

Ing. Danielom Perháčom, 053 40 Slovinky 250  - povolenie zmeny stavby "Autoservis 

a sklad" pred dokončením na "Predajný sklad"  na pozemku parc.  

C KN č. 3348/1 v katastrálnom území Krompachy, a kolaudačné rozhodnutie v spojenom 

konaní  - verejnou vyhláškou 

 

 

Povolenie zmeny stavby pred dokončením a kolaudačné rozhodnutie 
 

Mesto Krompachy, stavebný úrad podľa §  117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

stavebný zákon) posúdil podľa §  54, § 68 ods. 1, § 78 ods. 2 v spojení s § 81 ods. 4 stavebného 

zákona žiadosť Rastislava Bandžucha, Rázusová ul. 53, 053 42 Krompachy, zastúpeného 

Ing. Danielom Perháčom, 053 40 Slovinky 250, o povolenie zmeny stavby "Autoservis 

a sklad" pred dokončením na "Predajný sklad" na pozemku parc. C KN č. 3348/1 

v katastrálnom území Krompachy, a o vydanie kolaudačného rozhodnutia v spojenom 

konaní. Na stavbu bolo vydané Mestom Krompachy, stavebným úradom stavebné povolenie  

č. 11994/2020/DP-R/Čá zo dňa 21.5.2020.   

 

Mesto Krompachy, stavebný úrad, na základe výsledkov uskutočneného konania 

vydáva rozhodnutie: 
 

Podľa §  54, § 68 ods. 1, § 78 ods. 2 v spojení s § 81 ods. 4 stavebného zákona a v spojení  

s § 10 a § 20 vyhl. 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   

 

stavebníkovi: Rastislavovi Bandžuchovi, bytom Rázusová ul. 53, 053 42 Krompachy, 

zastúpeného Ing. Danielom Perháčom, bytom 053 40 Slovinky 250, 

  17323/2022/ZS,KK-R/Hi Ivo Hinďoš/ 0534192221 

ivo.hindos@krompachy.sk 

18.11.2022 
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p o v o ľ u j e  : 

 

1. zmenu stavby "Autoservis a sklad" pred dokončením na "Predajný sklad" na 

pozemku parc. C KN č. 3348/1, podľa geometrického plánu č. 34/2022 zo  dňa 

6.7.2022 na zameranie budovy na vydanie kolaudačného rozhodnutia  na pozemku 

parc. C KN č. 3348/3 v katastrálnom území Krompachy,  

2. užívanie stavby "Predajný sklad" na pozemku parc. C KN č. 3348/1 

v katastrálnom území Krompachy, podľa geometrického plánu č. 34/2022 zo dňa 

6.7.2022 na zameranie budovy na vydanie kolaudačného rozhodnutia  na pozemku 

parc. C KN č. 3348/3 v katastrálnom území Krompachy. 

 

Stavba riešila:  
Jednopodlažnú skladovaciu halu na skladovanie pneumatík a vstavaným 

autoservisom. Objekt je v areáli investora na voľnom  pozemku parcela č. C KN 3348/1  

v k. ú. Krompachy vedľa objektu PNEUSERVIS, pri ceste II/547 na ľavej strane smer  

na Spišské Vlachy. V areáli je jestvujúca prevádzka pneuservisu. Dispozičné riešenie 

vychádzalo z navrhovanej prevádzky autoservisu a skladu, na severozápadnej strane bol   

navrhovaný autoservis a na juhozápadnej strane bola   navrhovaná plocha skladu, ktorá 

mala byť predelená priečkou. Nosné oceľové stĺpy sú kotvené do základových pätiek z betónu 

vystuženého betonárskou oceľou. Základová škára bola projektovaná  min. 1 200 mm pod 

upraveným terénom, ale zároveň aspoň 500 mm pod rastným terénom. Pätky po spodnom 

okraji sú vystužené. Stavba je osadená na rovinatom teréne, na ktorom je monolitická 

podkladová doska hr. 200 mm. Navrhovaná bola nosná oceľová rámová konštrukcia 

jednopodlažná rozmerov 25,40 m x 15,39 m v osovom module 5 000 mm. Rozpätie stĺpov 

haly v priečnom smere je 15 000 mm v pozdĺžnom smere 5 x 5 000 mm, výška stĺpov je  

4 500 mm a výška vo vrchole stavby je 6 075 mm. Strecha je sedlová so sklonom 12,08 %, 

vytvorená so strešných panelov z minerálnej vlny. V osiach 3 a 5 v priečnom smere sú 

navrhované deliace steny hr. 300 mm. Obvodový plášť tvoria zavesené sendvičové panely  

s výplňou z nehorľavej minerálnej vlny hr. l00 mm. Objekt je   napojený na   vodonepriepustnú 

žumpu objemu 12,0 m3, ktorá je   umiestnená medzi objektom  pneuservisu a skládkou 

pneumatík. Prevádzka bude napojená na existujúci  rozvod  vody a elektriny existujúceho 

pneuservisu. Vykurovanie bude elektrické formou infražiaričov, ktoré budú  umiestnené pod 

stropom a sú určené na temperovanie priestorov. 

Navrhovaná stavba bola  osadená vo vzdialenosti 5,00 m od   existujúceho objektu 

PNEUSERVIS juhovýchodne a 1,52 m je vysunutá z východu oproti objektu PNEUSERVIS. 

Zastavaná plocha objektu: 390,90 m2. 

Zmena stavby pred dokončením pozostáva zo zmeny pôvodného účelu užívania stavby  

z „Autoservis a sklad“ na „Predajný sklad“. Priečky v priestore skladu neboli realizované 

z dôvodu zmeny účelu užívania. 

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nasledujúce 

skutočnosti: 

1. Stavba bola zrealizovaná podľa predloženej a tunajším stavebným úradu overenej 

projektovej dokumentácie stavby, spracovanej Ing. Lukášom Mihalkom, Letná 49,  

052 01 Spišská Nová Ves, a podľa povoľovanej zmeny stavby pred dokončením bez 

kolaudačných vád a nedorobkov. Zmena bola uskutočnená v nerealizovaní plánovaných 

vnútorných priečok a zmenou stavby z „Autoservis a sklad“ na „Predajný sklad“. 

2. Žiadateľ predložil k miestnemu zisťovaniu nasledujúcu dokumentáciu: 

- právoplatné stavebné povolenie, 

- list vlastníctva, 
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- dokumentáciu stavby overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 

- geometrický plán 34/2022 zo dňa 6.7.2022 na zameranie budovy na vydanie  

kolaudačného rozhodnutia  na pozemku parc. C KN č. 3348/3 v katastrálnom území 

Krompachy, 

- technickú správu k zmene stavby pred dokončením, 

- vyhlásenie stavebníka o ukončení prác, 

- prehlásenie stavebného dozora, 

- správy o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia  

a bleskozvodu, 

- tlakovú skúšku vodovodu a doklad o kontrole požiarneho vodovodu a doklady 

k ručným hasiacim prístrojom, 

- certifikáty a vyhlásenia o zhode zabudovaných stavebných materiálov, faktúry, 

- stavebný denník k nahliadnutiu. 

 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona určuje 

tieto podmienky: 

1. Stavba musí byť užívaná len na účel určený týmto rozhodnutím a projektovou 

dokumentáciou overenou stavebným úradom. 

2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať  

po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníka ju odovzdá nadobúdateľovi a pri odstránení 

stavby príslušnému stavebnému úradu (§ 103 staveného zákona). 

3. Vlastník stavby v súlade s projektovou dokumentáciou overenou Mestom Krompachy, 

stavebným úradom,  rozhodnutím Mesta Krompachy, stavebného úradu  (stavebné 

povolenie, kolaudačné rozhodnutie),  je povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby 

nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických porúch, nedochádzalo k jej 

znehodnoteniu a aby sa čo najviac predlžila jej užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 

4. Zásahy do zabudovaných časti stavby bude vykonávať len pracovník k tomuto účelu 

oprávnený s požadovanou odbornou spôsobilosťou podľa platných právnych predpisov 

a noriem. 

5. Vlastník stavby je povinný zabezpečovať predpísané revízie rozvodov jednotlivých médií 

podľa osobitných predpisov.  

6. Každý zásah do konštrukčného systému, dispozičného riešenia, stavebnej časti podlieha  

schváleniu príslušným stavebným úradom.  

7. Vlastník stavby je povinný  zhromažďovať a skladovať komunálny  odpadu v súlade  

so zákonom o odpadoch a VZN Mesta Krompachy. 

8. Stavbu užívať v súlade s platnou legislatívou SR a STN, zabezpečovať pravidelné revízie 

všetkých zariadení. 

9. Stavba  je napojená na existujúci rozvod vody a elektriny. 

10. Stavba je elektricky vykurovaná formou infražiaričov. 

11. Stavba je napojená na jestvujúcu vodonepriepustnú žumpu. 

12. Prístup k objektu  je jestvujúci z cesty II/547.  

 

 Vyjadrenia a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy:  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi:  

Vydal vyjadrenie ku kolaudácii č. PPL-5298/1648/2022-5606/2022 zo dňa 17.10.2022: 

Miestnym šetrením, vykonaným dňa 13.10.2022 bolo zistené, že predmetom konania je 

kolaudácia objektu so zámerom využitia na „Predajný sklad" pre sortiment stavebníctva. 

Jedná sa o novostavbu veľkoplošnej haly bez dispozičného členenia, so zabezpečením 

denného a umelého osvetlenia a prirodzeného vetrania. Podlaha je tvorená lešteným betónom. 
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Pripomienky, ktoré boli vznesené pri posúdení projektovej dokumentácie stavby  

v odbornom vyjadrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom  

v Spišskej Novej Vsi č. PPL-1075/473/2020-1149/2020 zo dňa 28.02.2020, boli riešené 

sprístupnením priestorov ekonomatu s výlevkou a sociálneho zázemia v susednej 

prevádzke, situovanej v tom istom objekte s osobitným vstupom, ktorého vlastníkom je 

investor predmetnej stavby. 

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Predajný sklad" na pozemku parc.  

C KN č. 3348/1 v katastrálnom území Krompachy, nie sú námietky. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi: 

Vydalo  stanovisko č. ORHZ-SNI-1001-001/2022 zo dňa 7.9.2022: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi posúdilo podľa  

§ 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 

a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Predajný sklad - zmena stavby 

pred dokončením" na parcele C KN č. 3348/1 v k. ú. Krompachy a s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby  s ú h l a s í   bez pripomienok. 

  

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v stanovenej lehote neboli uplatnené 

námietky účastníkov konania.  

 

Stanoviská dotknutých orgánov:  nie sú záporné ani protichodné a sú zapracované 

v podmienkach rozhodnutia.  

  

Správny poplatok v hodnote 100,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

          Mesto Krompachy, stavebný úrad, v súlade §  54, § 68 ods. 1, § 78 ods. 2 v spojení  

s § 81 ods. 4 stavebného zákona posúdil žiadosť Rastislava Bandžucha, bytom  

Rázusová ul. 53, 053 42 Krompachy, zastúpeného Ing. Danielom Perháčom,  

053 40 Slovinky 250, o povolenie zmeny stavby "Autoservis a sklad" pred dokončením  

na "Predajný sklad" na pozemku parc. C KN č. 3348/1 v katastrálnom území Krompachy,  

a o vydanie kolaudačného rozhodnutia v spojenom konaní. Podľa geometrického plánu  

č. 34/2022 zo  dňa 6.7.2022 na zameranie budovy na vydanie kolaudačného rozhodnutia  stavba 

sa nachádza na pozemku novo vyčlenejej parcele C KN č. 3348/3 v katastrálnom území 

Krompachy. 

Stavebný úrad podľa § 78 ods. 2 stavebného zákona zlúčil konanie o povolení zmeny 

stavby pred dokončením s kolaudačným konaním. Mesto Krompachy, ako príslušný stavebný 

úrad posúdil návrh z pohľadu všeobecných technických požiadaviek na výstavbu  

a skutočného zrealizovania stavby.  

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym 

zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 13.10.2022. Zistil, že dodatočné povolenie stavby nie je 

v rozpore so záujmami spoločnosti. V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa 

stavebným úradom schválenej dokumentácie a podľa rozsahu povoľovanej zmeny stavby pred 

dokončením. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie.  
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 P o u č e n i e : 

  Proti tomuto rozhodnutiu podľa  § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny zákon) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad Košice  

v lehote do 15 dní odo dňa doručenia  tohto  rozhodnutia  prostredníctvom  Mesta Krompachy 

stavebného  úradu, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy. 

    Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku  preskúmateľné 

súdom podľa § 177 a nasl. zákona  NR SR č.  162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. 

        

        

 

 

 

 

    

 Ing. Iveta Rušinová 
      primátorka mesta 

 

 

 

 

Príloha pre stavebníka: 1x overená projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením 

 

Za správnosť zodpovedá: Ivo Hinďoš 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

 

Účastníkom konania: verejnou vyhláškou 

1. Bandžuch Rastislav, Rázusova ulica 526/53, 05342 Krompachy 

2. Ing. Perháč Daniel, Hlavná 1, 053 42 Krompachy 

3. Košický samospávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 01 Košice 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

5. MUDr. Poláková Ruth, Tematínska 3233/6, 851 05 Bratislava – Petržalka 

6. MUDr. Gonsorčíková Viera, Matejkova 3520/30, 851 05 Bratislava - Karlová Ves 

7. Ivančák Miroslav, Lorencova 8, 053 42 Krompachy 

8. Ing. Priščáková Adriena, Vojenská 8, 040 01 Košice 

9. Ing. Kušnyérová Anna, Bačíková 2, 040 01 Košice 

10. PhDr. Skrak Ladislav, Nám. hraničiarov 12, 851 01 Bratislava 

11. Ing. Skrak Ján, Bellova 67, 831 01 Bratislava 

12. Ing. Krumpolcová Mária, Toplianska 5074/28, 821 07 Bratislava 

13. Ing. Derevencová Alžbeta, Toryská 44, 821 01 Bratislava 

14. LUCAD, Ing. arch. Lukáš Mihalko, Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

Na vedomie dotknutým orgánom: 

1. Okresný úrad odbor starostlivosti o  ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01  Spišská Nová Ves 

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

3. OR, HaZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves 

4. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy – tu 

  



 

6 
 

MESTO KROMPACHY 
           STAVEBNÝ ÚRAD 
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vec :  

Stavebník Rastislav Bandžuch, bytom Rázusová ul. 53, 053 42 Krompachy, zastúpený  

Ing. Danielom Perháčom, 053 40 Slovinky 250  - povolenie zmeny stavby "Autoservis 

a sklad" pred dokončením na "Predajný sklad"  na pozemku parc.  

C KN č. 3348/1 v katastrálnom území Krompachy, a kolaudačné rozhodnutie v spojenom 

konaní  - verejnou vyhláškou 

 
O Z N Á M E N I E 

o doručení stavebného povolenia  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, 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 pozemkov a stavbám 

včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 18.11.2022 

vydal stavebníkovi Rastislavovi Bandžuchovi, bytom Rázusová ul. 53, 053 42 Krompachy, 

zastúpeného Ing. Danielom Perháčom, bytom 053 40 Slovinky 250 

 

povolenie zmeny stavby pred dokončením a kolaudačné rozhodnutie 

 
č. 17323/2022/ZS,KK-R/Hi pre stavbu "Predajný sklad"  na pozemku parc. C KN č. 3348/1 

v katastrálnom území Krompachy. Podľa geometrického plánu č. 34/2022 zo  dňa 6.7.2022 

na zameranie budovy na vydanie kolaudačného rozhodnutia  na pozemku parc. C KN č. 3348/3 

v katastrálnom území Krompachy. 

Príloha:  
Stavebné povolenie  č. 17323/2022/ZS,KK-R/Hi zo dňa 18.11.2022 

          

      

    Ing. Iveta Rušinová 

               primátorka mesta 

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

Vyvesené dňa: 22.11.2022     Sňaté dňa: 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

Povolenie zmeny stavby pred dokončením a kolaudačné rozhodnutie 

doručené verejnou vyhláškou. 


