
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
___________ Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/04949-03/MIC V Liptovskom Mikuláši 22.09.2016 
Vybavuje Ing. Andrea Michálková 
Tel. 044/5565345 
E-mail: andrea.michalkova@mikulas.sk 

Vec: 
Stavebník vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Komenského 
1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš v správě INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., M. 
Pišúta č. 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zastúpení Inžinierska kancelária 
Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 12.07.2016 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy Bytového domu -
zateplenie bytového domu" 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Komenského 
1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš v správě INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., M. 
Pišúta č. 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zastúpení Inžinierska kancelária 
Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 12.07.2016 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy Bytového domu -
zateplenie bytového domu" nachádzajúcej sa na ulici Komenského súp. č. 1483 vchod 20 
na pozemku pare. č. KN-C 367/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté 
stavebné konanie. 

Město Lipt. Mikuláš, zastúpené primátorom města, příslušný stavebný úrad podl'a 
§117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znění neskorších predpisov a o zmene doplnění niektorých zákonov a §5 písm. a /zák. č. 
608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok abývanie, 
prerokoval žiadosť stavebníka podťa § 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po 
preskúmaní žiadosti rozhodol takto : 

stavebné úpravy bytového domu nachádzajúceho sa na ul. Komenského súp. č. 
1483 vchod 20 na pozemku pare. č. KN-C 367/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš podťa § 66 
ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) 

p O V O 1' u j ú. 

Popis stavby: 
— Stavebné úpravy realizované na bytovom dome budú pozostávať zo zateplenia 

obvodových stien, strešnej konštrukcie a stropu nad přízemím, kovové okná a dveře 
na výťahovej šachtě budú vyměněné, póvodný okapový chodník bude odstránený a 
nahradený novým, v objekte bude realizovaná rekonštrukcia vnútornej 
elektroinštalácie, je potřebné realizovat' nové konzoly na bleskozvod tak, aby bol 
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umiestnení min. 100 mm od fasády objektu. Strešná konštrukcia bude dodatočne 
zaizolovaná asfaltovými pásmi. Jestvujúce balkóny budú kompletně zrekonstruované. 
Súčasťou sú ďalšie stavebné úpravy bytového domu v súlade s projektovou 
dokumentáciou, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. 
Stavebnou úpravou nedojde k zmene vo využití objektu, ani k dispozičným změnám 
bytov. 

Projektová dokumentační vypracovali: 
- Ing. Miroslav Neumann - autorizovaný stavebný inžinier §043*SP*I1 -architektúra, 

zariadenie staveniska a uskutočňovanie stavieb 
- Ján Zvolenský - elektrotechnik specialista - vnútorné silnoprúdové rozvody 
- Ing. Fedor Beťko - autorizovaný stavebný inžinier 0056*A*3-1 - statický posudok 

stavby 
- Ing. Naděžda Brziaková - specialista požiarnej ochrany reg.č. 127/2014 - riešenie 

protipožiarnej bezpečnosti stavby 
- TZB Projektlng, s.r.o., - tepelnotechnické posúdenie stavby 
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Na uskutočnenie stavby sa určujá tieto podmienky: 
Stavba bude uskutočnená podfa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu. 

- Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb, 
příslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z. 
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

- Spósob uskntočnovamia: dodávatefsky, firmou na základe výsledku výběrového 
konania. Stavebník je povinný písomne oznámit' stavebnému úřadu v termíne do 15 
dní od ukončenia výběrového konania zhotovitefa stavby. 
Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby a na stavbě je potřebné viesť stavebný 
denník. 

- Farebné riešenie fasád a balkónov je potřebné odsúhlasiť pred realizáeiou na 
útvare hlavmého architekta města. 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujniov společnosti, najma 
zhPadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hFadiska architektury: 
- Stavebník jo povinný pred začatím stavby umiestniť tabufu na viditefnom mieste pri 

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude 
stavbu uskutečňovat' a ktorý orgán a kedy stavbu povolil. 

- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu. V případe záběru 
veřejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas město Liptovský Mikuláš, 
útvar cestnej dopravy, PK a VP. 

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na prifahlých komunikáciách, je 
potřebné zabezpečit' ich ochranu pred znečištěním. 

- Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu 
okoloidúcich osob. 

- Požiarna odolnost' měněných prvkov nesmie znížiť póvodnú hodnotu požiarnej odolnosti. 
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- Stavebník je povinný pri realizácii zabezpečit' ochranu susedných bytov pred poškodením. 
V případe poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, připadne vzniknutu škodu 
nahradit' podl'a platných predpisov. 

- Stavebné práce, pri ktorých móže dójsť k prekročeniu povolenej hladiny hluku nesmú byť 
vykonávané v čase nočného kťudu. 

- Počas stavebných prác udržiavať čistotu a poriadok spoločných častí bytového domu 
a spoločného zariadenia, hlavně spoločné chodby, schodiště, výťah. 
Odpad zo stavebnej činnosti je potřebné zlikvidovat' na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobě je 
potřebné uschovat' po dobu 5 rokov od ukončenia stavby. 
Stavbu realizovat' ai v súlade s projektovou dokumentáciou protipožiarnei bezpečnosti 
stavby. 
Ku kolaudácii doložit' medzi invm ai revíziu bleskozvodu. 

Bodržauie požiadaviek dotknutých orgánov a orgamizácií: 
Okresně riaditePstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš 
vyjádřením pod č. OKHZ-LM1-511/2Q16 zo dňa 15.07.2016 súhlasí bez 
pripomienok. 

- Okresný úřad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjádření pod č. OU-LM-QSZP-
2016/008229-002-MA zo dňa 01.08.2016 súhlasí za dodržania nasledovných 
podmienok: S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby, sa bude nakladať v 
súlade s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov a naň nadvázujúce 
vyhlášky a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať len 
oprávnenej osobě v zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné upřednostnit' ich 
zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných 
odpadov) pred zneškodněním (skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' 
priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou 
(napr. veťkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad připadne iným vhodným 
spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska 
hned' odvážať. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vznikajú pri výstavbě a ich odovzdaní oprávnenej osobě. 

- Okresný úřad Liptvský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK 
a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjádření pod č. OU-LM-QSZP-2016/8228-004-
Ku zo dňa 03.08.2016 následovně stanovisko (nemá námietky): 

- k stavebným úpravám „Stavebné úpravy bytového domu Komenského - zatepleme", 
ktorá sa týka rekonštrukcie bytového domu spojenou so zateplením obvodového 
plášťa. Budova sa nachádza na parcele č. KN-C 367/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš, v 
intraviláne města na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona NR 
SR č.543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny v znění neskorších predpisov. 

- Z pohťadu záujmov chráněných zákonom o ochraně prírody a krajiny správný orgán 
požadujeme dodržanie opatření uvedených v odbornom posudku (zo dňa 26.07.2016) 
vypracovaného RNDr. Petrom Bačkorom PhD. (oprávněná osoba na vypracováváme 
odborných posudkov - výskyt chráněných živočíchov v budovách, manipulácia s 
chráněnými živočíchrni vyskytujúcimi sa v budovách): 

- pred samotnou realizáciou rekonštrukčných resp. stavebných prác sa uskutoční ešte 
jedna obhliadka každej fasády priamo z lešenia alebo iného technického prostriedku 
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(odborné spósobilou osobou) 
rekonštrukcie a stavebné práce možno realizovat' aj počas doby hniezdenia 
vtákov(apríl-júl), resp. netopierov (január-apríl a september-december) za 
podmienky, že hniezda belorítky domovej budú odstránené v termíne do 30. marca 
příslušného kalendárneho roka osobou, ktorá disponuje výnimkou/rozhodnutím MŽP 
SR zákazov uvedených v § 35 zákona 543/2002 Z.z. alebo kontrolou hniezd v 
hniezdnej sezóne a následným odstránením po dobe vyletenia mláďat 
stavebné lešenie všetkých fasád v priestore atiky resp. zábradlia posledného 
poschodia lešenia, ďalej na všetkých miestach, kde bude zistený výskyt chráněných 
druhov živočíchov nezakryť ochrannou sieťou, kvóli vyletovaniu netopierov a 
vletovaniu hniezdiacich vtákov, tieto otvory móžu byť zatvorené až po dókladnej 
kontrole osobou s příslušnými odbornými skúsenosťami zameranými hlavně na 
výskyt vtákov a netopierov po obhliadke z lešenia alebo iného technického 
prostriedku bude bližšie určený typ a počet náhradných miest výskytu/odpočinku 
stavebník je povinný oznámit' případný nález chráněných živočíchov Státnej ochraně 
prírody SR Správa TANAP-u, pracovisko Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, e-mail: 
erika.feriancova@sopsr.sk, tel..0903 298 251 a v případe zistenia přítomnosti 
chráněných druhov budú vykonané také opatrenia, ktoré zamedzia možnosti 
uváznenia vtákov a netopierov v ich úkrytoch stavebnou činnosťou 
Podfa § 35 ods. 1 a písm. c) zákona o ochraně prírody a krajiny platí zákaz živočicha 
rušit' v jeho prirodzenom areáli, najma v období rozmnožovania, hniezdenia, výchovy 
mláďat, zimného spánku alebo migrácie a podfa ods. 2 písm. b) zákaz odstraňovat' 
alebo úmyselne poškodzovať alebo ničit' hniezda chráněného živočicha v jeho 
prirodzenom areáli. Výnimku zo zákazov podfa § 35 ods. 1 a 2 zákona móže v 
odóvodnených prípadoch v súlade s § 40 ods. 2 a 3 udeliť Ministerstvo životného 
prostredia SR - orgán ochrany prírody. 
TŮV SUD Slovatóa, s.r.o., pod číslom 1658/30/16/BT/OS/DOK zo dňa 01.08.2016 
vydává odborné stanovisko: 
Pri inšpekcii vykonanej dňa 01.08. 2016 boli zistené následovně nedostatky 
V predloženej projektovej dokumentácii nie je riešená ochrana pred bleskom podfa 
čl. 5 a 6 STN EN 62305-3, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 a písm. e) 
vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. "l- -
V predloženej projektovej dokumentácii nie je dostatočne riešené hlavné pospájanie 
(chýba schéma hlavného pospájania s vyznačením umiestnenia hlavnej uzemňovacej 
prípojnice, cudzích vodivých častí a miest ich pripojenia na hlavné pospojovame, 
uloženie vodičov hlavného pospájania, uzemňovacích vodičov a ochranných vodičov 
vrátane ich prierezov) podfa čl. 411.3.1.2 STN 33 2000-4-41, čo nie je v súlade s § 9 
ods. 1 písm. bj bod 8 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. 
V predloženej projektovej dokumentácii nie je riešené vypínanie elektrickej energie 
počas požiaru podfa čl. 4.3 STN 92 0203, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 
8 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. 
Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 124/2006 Z. z. v znění neskorších predpisov vydáváme toto odborné 
stanovisko: 
Projektová dokumentácia splňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po 
odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1 až 3. 
Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia. 
Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia. 
Upozornenie - Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určit' zásady 
technických, organizačných připadne ďalších opatření na zaistenie bezpečnosti a 
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ochrany zdravia pri práci podl'a vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znění 
neskorších predpisov. 

- V projekte sú citované neplatné předpisy (vyhl SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb , vyhl. 
FMV č. 99/1989 Z. z., STN 33 2000-5-523, STN EN 60439-1, STN 33 2000-3, STN 
EN 60446). 

Rozhodnutie o nániietkacl účastníkov konania: 
- Neboli předložené 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' 
vzmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch 
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá. 

Ukončenie stavby oznámit' stavebnému úřadu a požiadať s příslušnými dokladmi 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakol'ko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia 
§ 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné pre účastníkov 
konania. 

O d o v o d n e m i e :  
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal předloženu žiadosť o 

stavebné povolenie z hFadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a § 63 
stavebného zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, 
že uskutečněním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, 
či ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spíňa 
požiadavky stanovené v § 43d a 43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, 
vyhláškou 532/2002 Z. z. a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 12.07.2016 stavebný úrad obdržal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavebné úpravy bytového domu nachádzajúceho sa na ul. Komenského súp. č. 1483 
vchod 20 na pozemku pare. č. KN-C 367/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Dňa 11.08.2016 
stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky a upustil od miestneho 
zisťovania aj od ústného pojednávania, nakofko sú mu poměry v danej lokalitě dostatečné 
známe a žiadosť poskytuje dostatečný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Po 
doložení všetkých potřebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej lehoty 
7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v 
predmetnej veci stavebné povolenie. 

Stánoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný 
úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Realizácia stavebných 
úprav bytového domu nie je v rozpore so zámermi města a schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by 
bránili povoleniu stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hTadiskám starostlivosti o 
životné prostrpdie. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 5229 vyhotoveným 
Katastrálnym úradom v Žilině, Správou katastra Liptovský Mikuláš zo dňa 11.07.2016. 
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P o u č e n i e  
Podl'a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolat'. Odvolanie podFa § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podáním na město Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného 
obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v 
Žilině. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom 
konaní nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť preskúmaná súdom. 

Správný poplatek: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov 
Položka 60 písm. „ c " ods. 2: 100,00 € bol uhradený na mestskom úřade Liptovský 
Mikuláš. 

Doručuje sa 
- Inžinierska Kamcelária Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 
- INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., M. Pišúta č. 1119/23, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 
- Městský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

vlastníkom bytov v bytovom dome ul. Komenského súp. č. 1483 sa toto oznámenie 
doručuje formou verejnej vyhlášky T -

Toto rozhodnutie má podFa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. O ázemnom 
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znění neskorších predpisov 
povahu verejnej vyhlášky a podFa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
nrasí byť vyvesené v mieste obvyklým sposobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
města Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí 
byť obcou zverejnené aj iným sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, 
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK, Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie 

osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 

primátor města Liptovský Mikuláš 
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Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

Vyvesené dňa: T.f. "10".???? Zvesené dňa: ?.9.j0.? 

Oznámené iným sposobom (akým) . ?.! .7!77.7.7. /.̂ .Ví V/, dňa: .7.A "!?7. . 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MiKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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