MESTO ZLATÉ MORAVCE

Mesto Zlaté Moravce

Zverejnené na internetovej stránke mest«
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/ Doručenie podľa rozdeľovníka/
Váš list/zo dňa

Naše číslo
1317/927/2019 - 003 - IJ

Vybavuje
Ing. Jedlovský

Zlaté Moravce
24.01.2019

Verejná vyhláška

Vec
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou, nariadenie
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania .
Dňa 10.01.2019 podal ZEH s. r. o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce /IČO 48 179
264/ na Meste Zlaté Moravce, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 117 ods. 1 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov žiadosť
o dodatočné povolenie stavby
Polyfunkčný dom „ Staničná "
označenie stavby :

nebytová budova - budova pre obchod a služby
( §43c ods.1 písm. c/ stav. zákon)
bytová budova ( §43b ods.1 písm. c/ stav. zákon)
umiestnenie stavby : pozemok pare. č. 2601/3 - rozostavaná stavba, pare. č. 2601/4, katastrálne
územie Zlaté Moravce,
k stavbe na pozemku pare. č. 2601/3 a k pozemku pare. č. 2601/4,
vlastnícke právo:
katastrálne územie Zlaté Moravce preukázal stavebník na základe Výpisu
z listu vlastníctva č. 4078.
Polyfunkčný objekt pôdorysných rozmerov 39,360m x 25,560m bude slúžiť ako budova so
zmiešaným účelom užívania. Sú tu situované jednak obchodné priestory a jednak obytné
priestory apartmánového typu. Na 1. nadzemnom podlaží - prízemí budú situované: predajňa
potravín, predajňa drogérie, prevádzkový priestor, kaviareň s detskou indoor herňou a zázemím.
Na 2. nadzemnom podlaží budú situované bytové priestory apartmánového typu. Ide o 11
apartmánov.
Zvislé konštrukcie: jestvujúce nosné konštrukcie sú železobetónové stÍpy 400/400 mm, ide
o skelet S1.2 / 83. StÍpy ostávajú vo svojej statickej funkcii, preto je potrebné vyčistiť kalichy
a doplniť zálievkový betón C30/37. Nosné murované konštrukcie stavby sú navrhnuté
z keramických pálených tehál Porotherm Profi Pl 5 na lepidlo, hrúbka 250 mm. Murivá budú
stužené železobetónovými vencami. Deliace steny medzi bytmi a schodiskovým priestorom budú
z tehál Akustických - hr. 250 mm.
Vodorovné konštrukcie: jestvujúce stropné konštrukcie sú železobetónové paniely dutinové,
hrúbky 300 mm, ako aj balkónové prvky sú navrhnuté ako monolitické, železobetónové,
doskové. Monolitické, doskové konštrukcie sú riešené z betónu triedy C25/30, oceľ B500.
Vystuženie je navrhnuté viazanou výstužou. Balkónové dosky budú vystužené pri hornom okraji
10 DN BIO/m, rozdeľovacia výstuž 4 DN 6/m, krytie 25 mm. Schodiskové dosky sú riešené jestvujúce prefabrikované. Nové schodiská budú železobetónové, monolitické.
Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 OJ (II poschodie, č. dverí 56 ),
stránkové hodiny: v pondelok 8 oo- 15 °0 hod. a v stredu 8 °0 -16 °0 hod., vybavuje: Ing. Jedlovský,
Tel. 037/69 239 27, e-mail: ivanJedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037/69 239 45
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Preklady: preklady v nosných murivách sú riešené ako keramické - Porotherm KP7, ktoré budú
ukladané na stojato, vedľa seba. Pri ich uložení a aplikácii dodržať podmienky výrobcu.
Preklady je možné riešiť z prefabrikovaných Porotherm KPP 12, ktoré budú ukladané na ležato
s nadbetonávkou - v zmysle podmienok výrobcu. Preklady na väčšie rozpony budú monolitické,
železobetónové. Monolitické preklady sú navrhnuté z betónu C25/30 oceľ B500. Vystuženie
všetkých monolitických prekladov realizovať v zmysle Predpísaného vystuženia - 4 DN 14 pri
dolnom okraji, 4 DN B14 pri hornom okraji, strmienka DN 6 á 150 mm. Jestvujúce prievlaky
a stužidlá budú ponechané, ako súčasť skeletu S1.2.
Stužujúce vence: steny sú stužené systémom stužujúcich železobetónových vencov. Stužujúce
vence sú vytvorené podľa charakteru nosnej steny. Nosné obvodové steny z keramických tehál
budú stužené vencami v úrovni stropu. V priereze vencov sú požadované symetricky rozložené
4prúty DN 1 O a strmienky DN 6 každých 200 mm. Je nutné previazať výstuže vencov, aby
neboli v rohoch a kútoch stykované, ale ohýbané. Vence preväzujú murivá v priečnom
a pozdÍžnom smere. Je dôležité zachovať zateplenie vonkajších vencov a všetkých priľahlých
monolitických konštrukcií.
Úpravy povrchov, podlahy - vnútorné omietky budú v plnom rozsahu tenkovrstvé. Vonkajšia
omietka je navhnutá ako silikátová škrabaná na jadrovom podklade. Podkladný betón je
navrhnutý z betónovej mazaniny betónu tr C20/25 s výstužnou sieťovinou. Podlahové nášlapné
vrstvy sú navrhnuté podľa účelu využitia miestností, keramické a veľkoplošné parkety na
vyrovnávací samonivelizujúci poter. Výplne otvorov - okná, balkónové a vchodové vstupné
dvere sú navrhnuté plastové a hliníkové s PTM. Vnútomé dvere sú navrhnuté do soc. zariadení
drevené plné, do izbieb s 2/3 presklením. Vstupné dvere do každého bytu musia byť s požiarnou
odolnosťou 30 min. Vstupné dvere do spoločných priestorov - protipožiarne s uzatváracím
mechanizmom. Rozmery dverí sú zrejmé z výkresovej časti.
Izolácie proti vlhkosti a vode: sú navrhnuté pre celý objekt z asfaltových hydroizolačných pásov
2x Hydrobit V60 S 35 na 2x penetrovaný podklad s dodržaním fabionov a vytvorením správnych
detailov pri prestupoch a pod.
Izolácie tepelné: sú riavrhované na zateplenie exteriérovej strany betónových konštrukcií vencov
z polystyrénových dosiek. Pre zateplenie podláh je navrhnutá polystyrénová doska - jednotlivé
hrúbky sú zrejmé z výkresovej časti. Kontaktné zateplenie stien - minerálna vlna hrúbky 160
mm a 140mm.
Klampiarske konštrukcie: sú navrhnuté z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm a predstavujú
oplechovanie odkvapov, lemoviek stien, dažďových zvodov, strešných odkvapov, oplechovaní
parapetov ap.
Krytina: je navrhnutá ako povlaková EPDM, mechanicky kotvená.
Pôdorys 1.N.P. - Pl.01 - Predajná plocha (213,75m2), Pl.01 - Zádverie (2,55 m2), Pl.02 Sklad 1 (7,10 m2), Pl.03 - Sklad 2 (13,90 m2), Pl.04 - Zázemie (12,00 m2), Pl.05 - Hygiena (5,10 m2), Hlavné schodisko (16,90 m2), P2.01 -Predajná plocha (264,15 m2), P2.02 - Zádverie
+ odpady (10,50 m2), P2.03 - Suchý sklad (20,00 m2), P2.04 - Výpek (7,35 m2), P2.05 - Mraz.
sklad (4,95 m2), P2.06 - Manipulácia (20,62 m2), P2.07 - Drogéria (9,72 m2), P2.08 - Chlad.
sklad (14,15 m2), P2.09 - Office (16,75 m2), P2.10 - Šatňa (4,87 m2), P2.11 - Zázemie (13,45
m2), P2.12 - Hygiena (5,10 m2), P2.13 - Záverie (4,05 m2), Pomocné schodisko (14,60 m2),
P3.01 - Kaviareň (45,30 m2), P3.02 - Sklad (4,70 m2), P3.03 - Hygiena personál (5,25 m2),
P3.04 - Zázemie (3,30 m2), P3.05 - Indoor herňa (32,30 m2), P3.06 - Hygiena (5,52 m2), P4.01
- Prevádzka (17,85 m2), P4.02 - Zázemie (3,90 m2)
Pôdorys 2.N.P. - Hlavné schodisko (17,70 m2), Bl - byt 01 (2izb.) (71,20 m2), B2 - byt 02
(2izb.) (52,45 m2 B3 - byt 03 (2izb.) (62,60 m2), B4 - byt 04 (lizb.) (38,05 m ), B5 - byt 05
(lizb.) (50,75 m ), B6 - byt 06 (lizb.) (53,35 m2), B7 - byt 07(2izb.) (90,10 m2), APl 2
apartmán 01 (50,75 m2), AP2 - apartmán 02 (53,35 m ), AP3 - apartmán 03 (50,75 rn2), AP4 -
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(148,95 m2), Sklad Bl (6,55 m2), Sklad B2 (6,55 m2), Sklad B3 (3,55 m2), Sklad B4 (3,05 m2),
Sklad B5 (2,85 m2), Sklad B6 (2,85 m2), Sklad B7 (3,05 m2), Sklad APl (3,05 m2), Sklad AP2
(2,85 m2), Sklad AP3 (2,85 m2), Sklad AP4 (3,05 m2) •
Zastrešenie stavby - tvar strechy: ,, plochá", sklon 2 °.
Atika stavby je na kóte+ 9,000m od ± 0,000 (podlaha prízemia polyfunkčného objektu).
Súčasťou stavby je SO 03 Kanalizácia splašková, SO 05 Teplovodná prípojka, SO 06
Vodovodná prípojka, SO 07 Sadové úpravy, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia.
Stavba je umiestnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom
Candrákom, aut. stav. inžinierom, Hurbanova 2,953 01 Zlaté Moravce.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby - Polyfunkčný
dom„ Staničná"·
Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. l,
zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov ďalej len „Stavebný zákon", v súlade s ustanovením §61 ods. 4 stavebného zákona
oznamuje
verejnou vyhláškou
účastníkom konania o dodatočnom povolení stavby a dotknutým orgánom štátnej správy
začatie konania o dodatočnom povolení stavby a súčastne nariaďuje k prejednaniu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
19. februára 2019 ( utorok } o 9 30 hod.
so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach ( Ul. 1. mája č. 2,
Zlaté Moravce - zasadačka na 1. poschodí, č. d. 42), s následným odchodom na miesto stavby .
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach /UL 1. mája č. 2, II. poschodie, miestnosť č. 56/, v stránkových dňoch.
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení je doručené účastníkom konania
ej
ver nou vyhláškou ( § 61 ods. 4 stavebného zákona - veľký počet účastníkov konania
o dodatočnom povolení a neznámi pobyt účastníkov konania, §26 zákona o správnom poriadku )
a musí byt' podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli Mesta Zlaté Moravce, resp. zverejnené na internetovej stránke MsÚ Zlaté Moravce.
Za deň doručenia oznámenia stavebného konania sa považuje 15 deň vyveserua a
zverejnenia oznámenia.
Účastníci konania, zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy a správcovia
podzemných inžinierskych sietí môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje
stanovisko dotknuté orgány štátnej správy.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa d
.tupovať.
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Doručí sa účastníkom konania
1 . Mesto Zlaté Moravce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 1 5 dní

vyvesené dňa

. . . . . . ........ .. .................. . ................... .. . . ............ . .. . ........
zvesené dňa

2. Internet - stránka Mesta Zlaté Moravce

vyvesené dňa

. ..................... ..... . .... . ................... . .... . ........... . . . . .................
zvesené dňa

Oznámenie o začatí konania sa doručí:
- ZEH s. r. o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce
- Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce
- Ing. Peter Candrák, ( proj., statik )
Ján Raniak, ( proj . zdrav., vykur . )
- Ing. Dušan Ondrejka, PRONSTAV, Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce
(elektr.)
Na vedomie :
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II, 949 01 Nitra
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
OÚ Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP - úseky OH, ŠVS, ŠSOPaK, 00
OÚ Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Západoslovenská distribučná, a. s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
Západoslovenská vodárenská spoloč. a. s., Nábr. Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova ul. č. 58, 949 63 Nitra
Prvá energetická spoločnosť s. r. o., Hviezdoslavova 84, 953 O 1 Zlaté Moravce
SPP - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1 mája IA, 953 01 Zl. Moravce
Technická inšpekcia SR, Mostná 66, 953 01 Zlaté Moravce
Železnice Slovenskej republiky, OR Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
Železnice Slovenskej republiky, GR , Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia žel. dopravy a dráh, odbor
dráhový stavebný úrad, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava
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