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OBEC ZÁVAŽNÁ PORUBÁ 
032 02 Závažná Pornba 135 

Číslo : ÚRaSP 2015/04815-003/Le V Závažnej Porube dňa 14.12.2015 

Doložka právoplatnosti: 

Město Liptovský Mikuláš so sídlom Štárova 1989/41, Liptovský Mikuláš IČO 00315524 
- žiadosť o stavebné povolenie stavby stavebné úpravy budovy městského úřadu v 
Liptovskom Mikuláši na pozemku pare. č. KN-C 568/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Obec Závažná Porubá, ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 v spojení s § 119 ods. 3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v 
znění neskorších predpisov a § 5 písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre 
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená starostom obce, ako správným 
orgánom podl'a § 13 ods. 5 zákona č. 369/90 Zb. oobecnom zriadení v znění neskorších 
predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka Města Liptovský Mikuláš so sídlom Stúrova 
1989/41, Liptovský Mikuláš o vydanie stavebného povolenia na stavbu stavebné úpravy 
budovy městského úřadu v Liptovskom Mikuláši na pozemku pare. č. KN-C 568/2 v k. ú. 
L. Mikuláš postupom podFa § 61 stavebného konania a po preskúmaní žiadosti podfa § 62 
stavebného zákona rozhodla takto : 

Stavba stavebné úpravy budovy městského úřadu v Liptovskom Mikuláši na pozemku 
pare. č. KN-C 568/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš sa podl'a § 66 stavebného zákona 

p o v o F u j e 

Druh a účel stavby alebo jej změny : 
Bemontovanie mramorového obkladu fasády s oceFohliníkovým roštom, příprava 
podkladu, montáž prevetrávanej fasády - nového roštu s minerálnou vlnou hr. 160 mm 
( v úrovni suterénu 100 mm ), keramických vyPahčených fasádnych dosiek, zateplenie 
ostení a nadpraží minerálnou vlnou hr. 40 mm, okná z jjužnej a západnej strany budú 
výměna okien, dveří v obvodovom plášti v nadzemných podlažiach, okná v 2 
nadzemnom podlaží budú výškovo zmenšené 
zateplenie střechy PIR doskami z tvrdenej peny hr. 180 mm s natavením hydroizolačnej 
vrstvy z asfaltových lepeniek 
zateplenie stropu suterénu minerálnou vlnou hr. 80 n 
zateplenie obvodových stien výťahovej šachty, komínového telesa a murovaných častí 
nad rovinou strešného plášťa kontaktným zatepFovacím systémom na báze minerálnej 
vlny hr. 50 mm 
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povodný bleskozvod bude demontovaný a nakradený aktívnyni bleskozvodom 
solármy ohřev teplej vody poniocou 39 ks fotovoltaických panelov umiestnených na 
plochej časti střechy 
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy inštaláciou termostatických ventilov na 
každé vykurovacie teleso a do stápačkových potrubí budú osadené regulačně 
vyvažovacie armatury 

1. Závazné podmienky uskutočnenia a užívania stavby : 
a) ochrany záujmov společnosti pri výstavbě a užívaní stavby, na komplexnost' stavby 

- stavba sa musí uskutočniť v súlade s overeným projektom, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia( pre stavebníka); případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 
V případe, že sa na povol'ované stavenisko vzťahuje nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. 
v znění neskorších predpisov musí výhovovať minimálnym bezpečno stným a zdravotným 
požiadavkám v nich stanovených. 
Ak sa podl'a osobitného právneho předpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných 
prác odborná kvalifikácia a zdravotná spósobilosť, móže ich vykonávat' iba fyzická osoba, 
ktorá 
má požadovaná kvalifikáciu a zdravotnú spósobilosť 
Pri výstavbě je nutné postupovat' tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadměrnému alebo 
zbytečnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia a vod, 
kzamedzeniu prístupom kvedfajším stavbám apozemkom akporušeniu podmienok 
ochranných pásiem a chráněných území. 
Vyžaduje sa splnenie ohlasovacej povinnosti závad na stavbě, ktoré ohrozujú bezpečnost' a 
zdravie. 
b) ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom 
chráněných záujmov účastníkov konania, na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, 
pozemně komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vod, exhalácie, úpravy okolia 
stavby, ochrany a výsadby zelene a pod., 
Zrážkové vody odviesť na pozemok stavebníka a osadit' zachytávače zosúvajúceho sa sněhu 
Stavebník je zodpovědný za škody, ktoré spósobí stavebnou činnosťou na cudzích 
nehnuteFnostiach. V případe poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, připadne 
vzniknutá škodu nahradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. 
Stavebník je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby. Ku 
kolaudácií stavby je stavebník povinný předložit' doklad o spósobe nakladania so 
stavebným odpadom. 
Dokončená stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívat' len na základe 
kolaudačného rozhodnutia. 
c) dodržania všeobecných technických predpisov na výstavbu, technických noriem, na 
přístup a užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
- pri uskutečňovaní stavby třeba dodržiavať předpisy týkajúce stavebných a technických 
požiadaviek na stavby, technické zariadenia stavby, úžitkové vlastnosti stavby a to najma 
požiarnej bezpečnosti stavby, předpisy hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, 
požiadavky ustanovem vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
- vyhl. č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a 
dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 
- pri stavbě budú dodržané ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné 
požiadavky na uskutočnenie stavieb (stavebné výrobky, stavebné práce, stavenisko, stavebný 
denník) a příslušné technické normy 
d) na lehotu dokončemie stavby 
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Stavba bude dokončená najneskór do 2 rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
V případe nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať o predíženie 
lehoty výstavby pred jej uplynutím. 
e) na plnenie požiadaviek uplatněných dotknutými orgánmi v stanoviskách a to najma : 
Okresný úřad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek ŠSOPaK L. Mikuláš - V 
případe potvrdenia výskytu chráněných živočíchov a ich úkrytov v budově je podl'a § 3 ods. 4 
zákona o ochraně prírody a krajiny stavebník povinný na vlastně náklady vykonať opatrenia 
smerujúce k predchádzaniu alebo obmedzovaniu poškodzovania chráněných živočíchov a ich 
úkrytov 

Okresný érad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek ŠSOH L. Mikuláš -
povinnosťou povodců odpadov je přednostně zabezpečit' využitie všetkých recyklovatel'ných 
odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií stavby prostredníctvom kompetentnej organizácie 
a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitel'ných odpadov v súlade so zákonom o odpadoch 
- využitel'né stavebné odpady je póvodca povinný ponúknuť na zhodnotenie zariadeniu na 

zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú oprávněné organizácie. Pokial' 
nebude možné zabezpečit' ich zhodnotenie len potom móžu byť vyvezené na skládku 

- pri kolaudácií stavby předložit' doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej organizácií 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. ( SSE-D ) Žilina - prevádzkovaním PZE 
nesmie nastat' prietok výkonu vyrobenej elektřiny z PZE do elektrickej přípojky alebo 
distribučnej sústavy SSE-D, a to aj v případe náhlého poklesu výšky spotřeby elektřiny na 
odbernom mieste odberatel'a alebo odbernom mieste miestnej distribučnej sústavy 
Distribučná sústava SSE-D musí byť preukázatel'ne pred takýmto prietokom výkonu 
vyrobenej elektřiny z PZE do elektrickej přípojky alebo distribučnej sústavy SSE-D chráněná 
technickým opatřením vykonaným na straně prevádzkovatel'a PZE 
-v případe výpadku PZE z prevádzky a případného následného prekročenia maximálnej 
rezervovanej kapacity a/alebo rezervovaného výkonu odberatePa bude SSE-Distribúcia, a s. 
postupovat' v zmysle platného cenníka 
-připojením PZE do odběrného elektrického zariadenia sa odběratel' nestává výrobcom 
elektřiny podPa Zákona Zápis o kontrole splnenia technických podmienok nie je podkladom 
pre vydanie 
-pred realizáciou kontroly splnenia technických podmienok požiadať svojho dodávatePa 
elektřiny o výměnu meradla 
-investor je pred uvedením zdroja do prevádzky prostredníctvom svojho dodávatePa elektřiny 
povinný organizačně (formou žiadosti) zabezpečit' kontrolu splnenia technických podmienok 
Přílohou písomnej žiadosti, ktorú je potřebné podat' aspoň 60 dní vopred, musí byť schválená 
realizačná PD, kópia kladného vyjadrenia PDS k predmetnej PD, kópia zmluvného dodatku k 
PZE, miestne prevádzkové předpisy ( MPP ) zariadenia (ak boli požadované) V žiadosti o i 
uveďte kontaktně údaje (t. č.) a předpokládaný návrh termínu kontroly ( bude potvrdený 
vzáj omnou dohodou) 
-počas kontroly bude o i odskúšaná funkcia ochrán siete a funkcia automatiky odpoj enia 
výrobně od siete pri strate napátia siete v súlade s technickými podmienkami připoj enia O 
vykonaní kontroly SSE-D vyhotoví písomný zápis, ktorý bude uložený na pracovisku 
dispečingu SSE-D. Bez riadneho schválenia Zápisu o kontrole splnenia technických 
podmienok je prevádzka podporného zdroja v rozpore s platnými zmluvnými vzťahmi 
-úkony SSE-Distribúcia, a s spojené s kontrolou splnenia technických podmienok (výjazd 
pracovníkov, nastavenie ochrán, kontrola funkčnosti ovládania a pod) budú spoplatnené 
Kontrolu splnenia technických podmienok možno vykonať až po uhradení poplatku 
-v případe, že počas skúšobnej prevádzky sa objavia preukázatefné negativné vplyvy u 
zariadenia PZE na DS SSE-Distribúcia, a s, zašle pracovník PDS prevádzkovatefovi PZE 
nesúhlasné vyjadrenie SSE-Distribúcia, a. s. s uvedením PZE do trvalej prevádzky. V takomto 
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případe SSE-Distribúcia, a s. vo vyjádření uvedie všetky dóvody, pre ktoré nie je možné 
uviesť PZE do trvalej prevádzky a prevádzkovatel' PZE odstaví PZE, odstráni závady, kvóli 
ktorým nebol udelený súhlas s uvedením PZE do trvalej prevádzky a opátovne požiada o 
vykonanie novej kontroly splnenia technických podmienok 
na oznámenie mema (názvu) a adresy (sídla) zhotovitePa stavby 
Stavba bude realizovaná dodávateťsky a stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia 
výběrového konania oznámiť identifikačné údaje dodávatel'a stavby. 
f) povinnost' ponžitia vhodných stavebných výrobkov 
Na uskutočnenie stavby možno použiť len stavebné výrobky, ktoré sú podl'a zákona č. 
90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znění neskorších predpisov vhodné na použitie v 
stavbě 
g) povinnost' na oznámit' začatie stavby 
Stavebník má v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinnosť oznámiť 
stavebnému úřadu začatie stavby do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác. 

2. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatněné 

Odovodnenie : 
Dňa 19.8.2015 podal stavebník návrh na vydanie stavebného povolenia. 

Vlastnické alebo iné právo k stavbě a pozemku 
Stavba súpisné číslo 1989, pozemok pare. č. KN-C 568/2 v k. ú. Liptovský Mikuláš je 

vo vlastníctve stavebníka. Navrhovatel' předložili list vlastníctva č. 4401 pre obec a k. ú. 
Liptovský Mikuláš, kópiu z katastrálnej mapy. 

Stavebné konanie 
Stavebný úrad oznámil začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil 
od ústného pojednávania a pretože sú mu dobré známe poměry staveniska a žiadosť 
poskytovala dostatečný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Súčasne ich upozornil, že 
svoje námietky a pripomienky móžu uplatniť najneskór v stánovenej lehote, inak sa na ne 
v zmysle § 61 odst. 1 stavebného zákona neprihliadne. Účastníci konania neuplatnili 
námietky. 

Okruh účastníkov konania 
Pri stanovovaní okruhu účastníkov územného a stavebného konania vychádzal stavebný úrad 
z ust. § 59 stavebného zákona - v konaní skúmal či móžu byť priamo dotknuté vlastnické 
alebo iné práva vlastníkov pozemkov a stavieb na nich, včetne pozemkov susedných a 
stavieb na nich. Po posúdení všetkých ku konaniu doložených podkladov dospěl stavebný 
úrad k závěru, že by mohli byť priamo dotknuté vlastnické alebo iná práva stavebníka Dalej 
účastníkmi stavebného konania sú osoba vykonávajúca stavebný dozor a projektant v časti, 
která sa týka projektu stavby. 

Vvhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záuimami 
V zmysle § 62 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad stavebnom konanípreskúma najma, 
a) či dokumentácia spina zastavovacie podmienk určené územným plánom zóny alebo 
podmienky územného rozhodnutia, 
b) či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov, predovšetkým ochrany 
životného prostredia, ochrany zdravia a života 1'udí, a či zodpovedá všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnýmipredpismi 
c) či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potřebného na riadne užívanie, 
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d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávněná na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu 
bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby 
stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotovitel' stavby bude určený vo 
výberovom konaní, stavebník oznámi zhotovitelá stavby stavebnému úřadu do pdtnástich dní 
po skončení výběrového konania, 
e) či nová budova alebo významné obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, 
funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných 
konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na 
obnovitelných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a 
monitorovacích systémov 

a) Pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia respektovat' obmedzenia 
vyplývajúce zo všeobecne závazných právnych predpisov chrániacich veřejné záujmy a 
předpokládaný rozvoj územia podl'a územného plánu obce. Stavebné úpravy nemajú vplyv na 
regulativy územného plánu a preto sa toto hodnotenie nevykonalo. 
b) Návrh na vydanie stavebného povolenia bol následne posudzovaný s požiadavkami 
stavebného zákona a jeho vykonávajúcich právnych predpisov a to najma vo vázbe na 
všeobecné technické požiadavky. Pri posudzovaní týchto požiadaviek stavebný úrad vychádza 
zo žiadosti a najma zpredloženej projektovej dokumentácie. Projektanti ako osoby 
s příslušným odborným vzděláním resp. oprávněním sú v zmysle § 46 stavebného zákona 
zodpovědní za správnosť a úplnost' vypracovania dokumentácie stavby a aj za jej 
realizovatelnost'. Spracovatelia projektovej dokumentácie sú teda viazaní zákonmi a ďalšími 
všeobecne závaznými právnymi predpismi a sú povinní dbať, aby vytvořené diela 
nepoškodzovali 1'udské zdravie, prírodu, kultúme pamiatky a životné prostredie nad mieru 
ustanovenú zákonmi. Stavebný úrad preto preskúmal či projektová dokumentácia bola 
spracovaná oprávněnými osobami. Projektová dokumentáciu spracoval: 
Ing. Hlína Ján autorizovaný stavebný inžinier v kategorií pozemné stavby, Ing. Mísová 
Michaela autorizovaný stavebný inžinier v kategorií konštrukcie pozemných stavieb, časť 
statika Ing. Jozef Hýroš autorizovaný stavebný inžinier v kategorií, časť fotovoltaická 
elektráreň a ohřev TUV Ing. Michal Borsík autorizovaný stavebný inžinier v kategorií 
konštrukcie pozemných stavieb, časť osvetfovacia sústava Ing. Miloš Prokop autorizovaný 
stavebný inžinier v kategorií technické, technologické, energetické vybavenia stavieb, časť 
ústredné vykurovanie Ing. Radoslav Brziak autorizovaný stavebný inžinier v kategorií 
technické, technologické, energetické vybavenia stavieb, časť požiarna ochrana Ing. Pavol 
Husarčík špecialista požiarnej ochrany 
Stavebný úrad postupuje vo vzájomnej súčinnosti s dotknutými orgánmi nakoťko požiadavky 
osobitných právnych predpisov sú povinné skúmať orgány verejnej správy, ktoré sú 
správnými orgánmi chrániacim zložky životného prostredia a iné osobitné záujmy. Tieto 
posudzujú podklady rozhodnutia aj z hťadiska, či negativné účinky stavby a jej zariadenia 
neprekračujú limity stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy chránia. Požiadavky na 
veřejná dopravná a technickú infraštruktúru riešili vlastníci sietí a zariadení technického 
vybavenia územia. Předložené stanoviská dotknutých orgánov nie sú zamietavé. Dotknuté 
orgány vydávajú pre postupy podťa stavebného zákona stanoviská, ktoré sú závazným 
podkladom pre potřeby správných konaní podťa stavebného zákona. Stanoviská, ktoré 
uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli 
zahrnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby. 

K stavbě sa vyjádřili: 
OR HZZ L. Mikuláš stanoviskom č. ORHZ-399/2015 zo dňa 11.8.2015, OÚ OKR L. 
Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OKR-2015/05841-02 zo dňa 8.6.2015, OÚ OSŽP úsek 
ŠSOH L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OSŽP-ŠSOH-2015/05797-02 zo dňa 17.6.2015, 
OÚ OSŽP úsek ŠSOPaK L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OSŽP-ŠSOPK/2015/05798-
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002/CEN zo dňa 8.6.2015, SSE-B Žilina stanoviskom č. IlOO-Ol/Oč/l79-2015 zo dňa 
14.12.2015, TŮV B. Bystrica stanoviskom č. 1283/30/15/BT/IS/BOK zo dňa 17.6.2015 

c) Stavba nevyžaduje budovanie podmieňujúcich stavieb technického vybavenia územia. 

d) pokial' v čase stavebného konania ešte nie je známy zhotovitel' stavby, pretože jeho vyber 
sa uskutoční buď podl'a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo podl'a 
Obchodného zákonníka ( obchodná veřejná súťaž ), stavebný úrad stavbu povolí s 
podmienkou, že stavebník mu zhotovitel'a oznámi do 15 dní od ukončenia výběrového 
konania 

e) Postupy a opatrenia sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 555/2005 Z. Z. o 
energetickej hospodárnosti budov v znění neskorších predpisov sa vzťahujú na nové budovy 
a preto sa tepelnotechnické posúdenie stavby vyžadovalo a požiadavky tepelnej ochrany sa 
preukázali teplotechnickým posúdením. 

Posúdenie vyjádření účastníkov konania a ich námietok 
Námietky neboli uplatněné 

Závěrečné zhrnutie 
Stavebný úrad preskúmal předložený návrh na základe stanovísk dotknutých orgánov, 

posúdení předložených dokladov z hTadísk uvedených v § 62, 63 stavebného zákona a bolo 
zistené, že uskutečněním stavby nie sú ohrozené veřejné záujmy chráněné stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov 
konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnost', nebude stavba začatá. 

Stavba nesmie byť začatá, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' ( § 52 
zákona č. 71/1967 Zb. ). Stavebník je povinný zabezpečiť si vyznačenie doložky 
právoplatnosti na jeho vyhotovení stavebného povolenia. 

Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 stavebného zákona právně závazné pre právnych 
nástupcov konania. 

Podl'a § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov 
proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia podáním na 
obec Závažná Porubá prostredníctvom Spoločného obecného úřadu územného rozhodovania 
a stavebného poriadku a životného jprostredia. Opodanom odvolaní rozhoduje okresný úrad 
odbor výstavby a bytovej politiky Žilina. Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Poučenie: 

Ing. Pavel Beťko 
starosta obce Závažná Porubá 
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Obržia: 
L. Mikuláš, odbor výstavby, Štúrova 1989, 031 01 L. Mikuláš 
projektant Ing. Hlina Ján, Garbiarska 2583, 033 01 L. Mikuláš 

Na vedomie : 
Obec Závažná Porubá 
MsÚÚHA L.Mikuláš 
Okresné riaditel'stvo hasič, záchranného zboru, Námestie osloboditel'ovl,031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1996, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPaK, Vrbická 1996, 031 01 L. Mikuláš 
Stredoslovenská energetika - D a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLT 

VYVESENÁ DNA: 2 3 "12- 2015 

ZVESENÁ DŇA: " "01* 2016 

PODPIS: / 
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