
M Ě S T O  L I P T O V S K Ý  M I K U L Á Š  
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo: ÚRaSP 2014/05243-04/Zt 
Vybavuje Ing.arch.Zuštinová 
Tel. 044/5565343 

V Liptovskom Mikuláši: 19.3.2015 

Vec 
MIKULTEX a.s., Ul.l.mája 4312 031 01 Liptovský Mikuláš 
- dodatočné povolenie stavby „Uhl'ovňa - přístavba, nadstavba a stavebné úpravy so 
změnou využitia na BOX CLUB a bytová jednotka" 

R O Z H O D N U T I E  

Stavebník MIKULTEX a.s., Ul.l.mája 4312 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
46490175 podal dňa 8.7.2014 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Uhl'ovňa - přístavba, 
nadstavba a stavebné úpravy so změnou využitia na BOX CLUB a bytová jednotka" na 
pozemku parc.č. KN-C 302/6, KN-C 302/10, KN-C 302/15 v katastrálnom území 
Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. 

Město Liptovský 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 a doplnění niektorých zákonov a §5 písm. a/ zák.č. 
608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, posúdil 
žiadosť a rozhodol takto : 

Stavba „UhPovňa - přístavba, nadstavba a stavebné úpravy so změnou využitia 
na BOX CLUB a bytová jednotka" na pozemku parc.č. KN-C 302/6, KN-C 302/10, KN-C 
302/15 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš sa podťa § 88a stavebného zákona 

dodatočné p o v o 1' u j e. 

Popis stavby: 
Přístavba, nadstavba a stavebné úpravy jestvujúcej uhFovne so změnou vo využití na box club 
s bytovou jednotkou. 
Dispozičně riešenie: 
I.PP- vstupné schodisko, klubovňa so zázemím, wellness, sociálně vybavenie, sklady, sauna 
s príslušenstvom 
I.NP- schodisko, telocvičňa 
II.NP., III.NP., IV.NP. - mezonetový byt so strešnými terasami 

zastavaná plocha jestvujúca: 155,56 m2 
obostavaný priestor jestvujúci: 1090 m3 
zastavaná plocha navrhovaného riešenia: 276,37 m2 
obostavaný priestor navrhovaného riešenia: 1966 m3 

Vykonané práce pozostávajú zo zrealizovaného I.PP, I.NP a přístavby schodiska 

Objektová skladba stavby : 
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UhPovňa - přístavba, nadstavba a stavebné úpravy so změnou využitia na BOX CLUB 
a bytová jednotka" 

Vlastníkom nehnutePnosti 
- stavby uhPovňa č.súpisné 3956 podťa výpisu z listu vlastníctva č. 6931 vyhotoveného 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 7.7.2014 je stavebník 
MIKULTEX a.s., Ul.l.mája 4312 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46490175 v celosti 
- pozemku parc.č. KN-C 302/6, KN-C 302/10, KN-C 302/15 podl'a výpisu z listu vlastníctva 
č. 6931 vyhotoveného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 
7.7.2014 je stavebník MIKULTEX a.s., Ul.l.mája 4312 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
46490175 v celosti. 

Sposob doterajšieho využitia pozemkov : 
parc.č. KN-C 302/6 - pozemok vedený alco zastavané plochy a nádvorie 
parc.č. KN-C 302/10 - pozemok vedený ako zastavané plochy a nádvorie 
parc.č. KN-C 302/15 - pozemok vedený ako zastavané plochy a nádvorie 

Súhlas na použitie pol'nohospodárskeho pódneho fondu pre stavbu vydal: 
Nevyžaduje sa 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: 
Mgr.art Ivan Hrčka, Majere 5315/4,, autorizovaný architekt č.opr. 1631AA - architektura, 
stavebné konštrukcie 
Ing.Igor Cebecauer, Plavisko 138, 034 01 Ružomberok, specialista požiarnej ochrany, reg.č. 
21/2013 - požiarno-bezpečnostné riešenie stavby 
Ing.Anton Hollý, KOMPRO, Mostová 16, Ružomberok, autorizovaný stavebný inžinier 
č.opr. 4030*A*5-2,4 - vzduchotechnika, vykurovanie 
Ing.Anton Galas, PRO-ING, Bešeňová 203, 034 83 Bešeňová, autorizovaný stavebný inžinier 
č.opr. 3906*A*5-3 - umělé osvetlenie, vnútorné silové a oznam. Rozvody, bleskozvod 
Ing.Alžběta Brtková, BB projekt s.r.o., Námestie A.Hlinku 42, 034 01 Ružomberok, 
autorizovaný stavebný inžinier č.opr. 3019*A*5-1 - zdravotechnika 
Ing.Radoslav Matějka, RMStat s.r.o., Námestie A.Hlinku 1912/38, 034 01 Ružomberok, 
autorizovaný stavebný inžinier č.opr. 4515*SP*I3 - statické posúdenie 

Pre dokončenie stavby sa určuj ú tieto podmienky : 
Stavba „UhPovňa - přístavba, nadstavba a stavebné úpravy so změnou využitia na BOX 
CLUB a bytová jednotka" je umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 302/6, KN-C 302/10, 
KN-C 302/15 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš podfa projektovej dokumentácie. 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: podfa zakreslenia v kópii 
katastrálnej mapy a situácie osadenia stavby overenej projektovej dokumentácie a to: 

zo severnej strany od stavby bytového domu číslo súpisné 775 na pozemku parc.č. 
KN-C 302/4bez odstupovej vzdialenosti 
z východnej strany od stavby „kotolňa" č.súpisné 4518 na pozemku pare. č. 302/9bez 
odstupovej vzdialenosti 
od južnej hranice pozemku spoločnej s pozemkom parc.č. KN-C 287/2 v šírke 6,00 m 
od západnej hranice pozemku spoločnej s pozemkom parc.č. KN-C 1216/15 vo 
vzdialenosti 3,00 m, 

Výška stavby : v atike střechy nad IV.NP 13,515 od kóty ± 0,00, lctorá tvoří podlahu I.NP vo 
výške 0,800 m nad úrovňou jestvujúceho upraveného terénu 

strešná terasa II.NP vo výške 5,30 m od kóty ± 0,00 m 
strešná terasa III.NP vo výške 11,120 m od kóty ± 0,00 m 
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maximálna celková výška 13,550 m od kóty ±0,00 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska : 
Odvedenie odpadových vod: kanalizačnou přípojkou PVC DN 150 dížky cca 6,00 m do 
verejnej kanalizácie, vedenej pozemkomparc č. KN-C 302/7 
Napojenie na veřejný rozvod pitnej vody - vodovodnou přípojkou PE DN 25 dížky cca 2.0 m 
do jestvujúcej vodomernej šachty umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 302/7 
Napojenie naNN: z jestvujúcej rozvodnej skrine umiestnenej na budově 
Napojenie na veřejnú dopravnú sieť : jestvujúce 
Napojenie na veřejný rozvod plynu : plynovou přípojkou, povolenou mestom Liptovský 
Mikuláš, oznámením ÚRaSP 2014/01263-02/VRV dňa 17.3.2014 
Vykurovanie a ohřev TU V : 2 ks plynovými kondenzačnými kotlami na zemný plyn 
o výkone 3,2-19 kW 
Odstavné plochy motorových vozidiel : 6 + 1 na vlastnom pozemku navrhovateFa 

Stavba bola uskutočnená a bude ukončená podFa projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní. Případné změny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného uradu. 

Spósob uskutočnenia: dodávateFsky, firmami na základe výsledkov výběrového konania 
ucelených častí 
Stavebný dozor nad realizovanými stavebnými prácami vykonává Mgr.art Ivan Hrčka, Majere 
5315/4, 034 01 Ružomberok 

Za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá stavebník 

Stavebník je povinný viesť na stavbě stavebný denník 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z hl'adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hfadiska architektury : 
Stavebník je povinný umiestniť štítok na viditeFnom mieste pri vstupe na stavenisko, na 
ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude stavbu uskutočňovať a ktorý 
orgán a kedy stavbu povolil. 

S odpadom vzniknutým výkopových prác a počas realizácie stavby sa musí nakladať v súlade 
so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov. Doklady 
o jeho uložení doložit' ku kolaudačnému konaniu. 

Stavebné práce je potřebné ukončit' tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteFnostiach 
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávněných záujmov vlastnílcov susedných 
nehnuteFností (vrátane pri zásahu do střechy bytového domu). V případe spósobenia škody na 
cudzom majetku je potřebné vzniknuté škody odstrániť, připadne uhradit' podFa platných 
predpisov. 

Stavebník je povinný vykonat' účinné protihlukové opaterenia prevádzlcy športového klubu 
a bytovej jednotky (vrátane hluku z kanalizácie, vodovodného potrubia, vzduchotechniky 
a pod) tak, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval susedov hlukom. Doklady 
o vykonaní protihlukových opatření předložit' stavebnému úřadu k žiadosti o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia. 
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Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu inžinierslcych sietí vedených v budově a mimo 
budovy, lctoré móžu byť stavebnými prácami poškodené. Pred začatím výkopových prác je 
potřebné zabezpečit' ich vytýčenie. 

Nepotřebný stavebný materiál odviesť na skládku TKO po dohodě s Veřej noprospešnými 
službami Města Liptovský Mikuláš. 

Zrážkové vody odviesť na vlastný pozemok tak, aby nedochádzalo k zamokreniu susedných 
nehnuteťností 

Vyžaduje sa ohlasovacia povinnost' závad na stavbě v případe ohrozenia bezpečnosti 
a zdravia. 

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

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

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy : 

Okresného úřadu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Liptovskom Mikuláši úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-LM-OSZP 2014/005307-002/Ja zo dňa 
26.6.2014 s pripomienkami a to: Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní 
odpadov, lctoré vznikli pri realizácii stavby oprávnenej osobě. S omunálnymi odpadmi je 
potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN obce Liptovský Mikuláš. 

Okresného riaditeťstva hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo 
vyjádření č. ORHZ-LM1-463/2014 zo dňa 4.7.2014 a to bez pripomienok 

- Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, oddelenie životného prostredia, dopravy a 
veřejných priestranstiev vo vyjádření č. ŽPD-2014/04201-002/POR zo dňa 19.6.2014 a to bez 
pripomienok s upozorněním a to: V zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných 
kom,unikáciách v znění neskorších predpisov o zriadení resp. úpravě vjazdu z miestnej 
komunikácie na susedné ne hnuté 1'nosti rozhoduje s ohfadom na ochranu dotknutej pozemnej 
komunikácie a na bezpečnost' premávky na nej příslušný čestný správný orgán. Na povolenie 
čestného správného orgánu je potřebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu. 

- Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, útvar životného prostredia a pol'nohospodárstva, 
alco příslušný správný orgán podťa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší) s podmienkami a to: Poloha ústia 
komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad střechou musí byť v súlade s STN EN 15287 - 2 
Komíny - Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov a v súlade s přílohou č. 9 
k vyhláške č. 410/2012 Z.z., lctorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, t.j. 
komínové systémy od zariadení na spaťovanie zemného plynu požadujeme vyviesť min. 0,6 
m nad najvyššiu časť plochej střechy nehnute 1'nosti. Odvod emisií je potřebné riešiť tak, aby 
bol umožněný nerušený transport voFným prúdením a zabezpečený dostatočný rozptyl 
vypúšťaných znečisťujúcich látolc v súlade s normami kvality ovzdušia, a tým zabezpečená 
ochrana zdravia 1'udí a ochrana ovzdušia. Inštaláciu spaťovacích zariadení móžu vykonat' len 
pracovníci odbornej montážnej firmy. Pri inštalácii zariadení sa riadiť pokynmi a návodom 
výrobců a dodržiavať příslušné protipožiarne a bezpečnostně předpisy. K žiadosti o povolenie 
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užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia přiložit' doklad o preukázaní posudzovania zhody od 
zariadení a stanovisko kominárskeho podniku, resp. správu o odbornej prehliadke a skúške 
plynového zariadenia. 

LMT a.s. Liptovský Mikuláš vyjádřením č. LMT 2013-26 zo dfia 10.4.2013 
s podmicnkami a to: NakoPko cez budovu uhfovňe na parcele č. KN-C 302/6 prechádza 
veřejný rozvod tepla a přípojka plynu, přípojka studenej vody a přípojka elektřiny pre tepelný 
zdroj PK Stúrova 1034, požadujeme aby bol v budúcnosti na požiadanie prevádzkovatePa 
umožněný přístup k týmto rozvodom a přípojkám, resp. k uzatváracím armatúram za účelom 
ich kontroly a opráv. V šachtě, kde sú umiestnené uzatváracie armatúry na rozvodoch tepla 
požadujeme vybudovat' zbernú jamku pre osadenie ponorného čerpadla. Podrobnosti 
technického riešenia požadujeme předložit' na schválenie. 

TŮV SUD Slovakia s.r.o., Banská Bystrica v odbornom stanovisku ev.č. 
1659/30/14/BT/OS/DOK zo dňa 14.8.2014 s nedostatkami a to: Súčasťou projektu nie je 
vyhodnotenie neodstránitel'ných nebezpečenstiev a neodstránitel'ných ohrození vyplývajúcich 
z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a uživatelských podmienkach a návrh 
ochranných opatření proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, čo nie je v súlade s § 4 ods 
1 zákona č 124/2006 Z. z v znění neskorších predpisov. Navrhované schodišťové stupně 
184/280 mm nie sú riešené podia čl 30 STN 73 4130, čo nie je v súlade s § 19 ods 8 vyhl. 
MŽP SR č. 532/2002 Z z.. Navrhované schody, ktoré sú širšie ako 1 200 mm nie sú vybavené 
na obidvoch stranách zábradlím (madlom) a schody širšie ako 2 200 mm nie sú vybavené 
doplňkovým zábradlím, čo nie je v súlade s § 27 ods. 8 vyhl. MŽP SR č 532/2002 Z z.. 
Navrhované schody (vstupné) nie je možné posúdiť podia STN 73 4130 (chýba popis a kóty), 
zábradlie na navrhovaných schodoch nie je možné posúdiť podia STN 74 3305 (chýba popis 
a kóty), čo nie je v súlade s § 9 ods 1 písm b) bod 8 a písm e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z z.. 
Uvedené zistenia a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. Upozornenie: 
Predmetom posúdenia nie je bytová jednotka, ktorá slúži na súkromné účely. Pri realizácii 
stavebných prác sa musia podrobnejšie určit' zásady technických, organizačných připadne 
ďalších opatření na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podia vyhl MPSVR SR 
č 147/2013 Z z.. Stavba, ktorá slúži pre veřejnost' (športový klub) mala by byť přístupná aj 
osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu podia § 64 ods 1 a 2 vyhl. MŽP SR č 532/2002 
Z. z (ak to nie je možné projektová dokumentácia musí obsahovat' dostatočné odóvodnenie 
prečo to nie je možné). Je potřebné zabezpečit' protišmykové vlastnosti podláh podia § 32 
ods. 3 vyhl MŽP SR č 532/2002 Z z v priestoroch, ktoré sú přístupné veřejnosti. Vzťah podia 
čl 30 STN 73 4130 vychádza z dvoch predpolcladov, že priemerný krok člověka je 630 mm 
(muži 750 mm, ženy 600 mm, deti 540 mm) a vertikálny krok sa rovná polovici dížlcy 
horizontálneho kroku a túto hodnotu je dovolené znížiť až na 600 mm. Rozměry schodov ale 
vždy musia vyhovovat' tomuto vzťahu. Povrch stupňov má byť opticky odlišený od povrchu 
podest tak, aby bolo zřejmé kde schodišťové rameno začína a kde končí podia čl 36 STN 73 
4130. V projekte sú použité neplatné předpisy (vyhl SUBP a SBU č. 374/1990 Zb., nariadenie 
vlády SR č. 352/2006 Z. z, nariadenie vlády SR č 269/2006 Z z , nariadenie vlády SR č. 
247/2006 Z z , nariadenie vlády SR č 47/2002 Z. z., nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z. z., 
vyhl. MPSVR SR č 718/2002 Z z, vyhl ÚBP SR č 74/1996 Z z.) a neplatná technická norma 
(STN 33 2000-5-523). Poznámka: TUV SUD Slovakia sro móže vykonat' inšpekciu podia 
STN EN ISO/IEC 17020 2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, 
ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavlcami bezpečnosti technických 
zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb). Vyššie uvedené odborné 
stanovisko platí za týchto podmienok: Nedostatky a upozornenia budú odstraněné ku dňu 
kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné závazné právně předpisy. 
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Podmienky sú zahrnuté v podrobnějších požiadavkách na zabezpečenie ochrany záujmov 
spoločnosti, najma z hFadiska životného prostredia, podmienok na kompletnost' výstavby. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 
Obchodných domov PRIOR Střed a.s. Námestie SNP 2497, Zvolen zo dňa 28.8.2014 a to: 
spoločnosť trvá na všetkých námietkach podaných dňa 31.5.2013 v navrhovanej stavbě 

- pri prácach v dvorovej časti objektu OD PRIOR Liptovský Mikuláš technicky 
zabránit' poškodeniu plynového potrubia, plynomerne, hlavného uzávěru plynu. 
Upozorňujú na skutočnosť že pod pozemlcom par.č. 302/10 sa nachádza hlavný rozvod 
plynu v majetku SPP-D : sa vyhovuje. 
V zrnysle projektu pre územné rozhodnutie a následujúcich projektov v plnej miere 
odstrániť miestnosti nachádzajúce sa pod pozemkami našej spoločnosti. V případe, že 
projektová dokumentácia takéto priestory nerieši, je potřeba dopracovat' príslušnú časť 
PD a zrušit' priestory pre akékolVek využívanie majitel'om objektu: sa zamieta 
nesúhlasu, aby na susednej nehnuteFnosti umiestnenej na pozemkoch parc.č. 302/6, 
302/10 boli na stranu pozemku parc.č.287/2 umiestnené akékolVek olcná, alebo 
priehFadné výplně stavebných otvorov : sa zamieta 

- pri samotnej realizácii prác na objekte nevykonávat' hlučné práce a práce, ktoré budú 
nad mieru ohrožovat' oko lité objekty prachom v ranných hodinách , kedy v priestoroch 
nášho objektu dochádza k vetraniu interiéru a samotné nasávacie plochy sa nachádzajú 
neďaleko posudzovanej stavby : sa vyhovuje 
V čase realizačných prác, v případe poškodenia komunikácií v majetku našej 
spoločnosti bol investor v každom stupni povolenia zaviazaný predmetné komunikácie 
dať do póvodného stavu na svoje náklady a to okamžité :sa vyhovuje 

Vlastníkov bytov a nebytových priestorov Ul. Stúrova 775/28, 30, Liptovský Mikuláš zo dňa 
5.9.2014 a to: 

Rúry ktorými budú odvádzané odpadové vody umiestniť na iné miesto. Nesúhlasíme s 
tým aby boli umiestnené na stene resp. v stene susediacej s bytovým domom. Táto 
skutočnosť bola pripomienkovaná už v konaní o umiestnení stavby, napriek tomu 
nebola plne zohFadnená v projektovej dokumentácii, lceď boli zo steny premiestnené 
len toalety : sa zamieta 
Odvedenie spalin z plynových kotlov zo suterénu umiestniť na vhodnejšie miesto. V 
žiadnom případe nebudeme súhlasiť s tým aby boli vyvedené pred bytovým domom, 
priamo pred oknami vlastníkov bytov. Taktiež náš súhlas s udelením stavebného 
povolenia podmieňujeme tým, aby splodiny z plynových kotlov z vyššieho podlažia 
boli vyvedené nad úrovňou navrhovanej budovy: sa vyhovuje 
AkékoFvelc úpravy týkajúce sa střechy bytového domu na ulici Stúrova 775/28 a 30 
podmieňujeme tým aby prebiehali vo vhodnom klimatickom období t. j. v mesiacoch 
apríl až október kalendárneho roku a zo zabezpečením proti zatečeniu. Samotná stavba 
realizovaná a.s. Mikultex musí byť zapuštěná do střechy bytového domu. Pred 
samotnými prácami musí byť uzavretá písomná dohoda medzi investorom a 
vlastníkmi bytov v uvedenom bytovom dome : sa vyhovuje 
Výklenky v stene bývalej uhFovne susediacej s bytovým domom žiadame zamurovať a 
to z dóvodu odhlučnenia realizovaného fitnes centra : sa vyhovuje 
Z projektovej dokumentácie nie je jasné kde budú umiestnené zariadenia 
zabezpečujúce odvetrávanie realizovaného fitnes centra. Z tohto dóvodu nie je možné 
posúdiť možné dopady pre bytový dom : sa vyhovuje 

Pripomienkam, ktorým stavebný úrad vyhověl sú zahrnuté v podmienkach výrokovej 
časti rozhodnutia. 
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Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívat' len na základe 
kolaudačného rozhodnutia. 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby je v zmysle § 70 stavebného zákona závazné pre 
právnych nástupcov konania. 

O d ó v o d n e n i e  :  

Dňa 8.7.2014 podal stavebník MIKULTEX a.s., Ul.l.mája 4312 031 01 Liptovský 
Mikuláš na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť 
o dodatočné povolenie stavby „Uhl'ovňa - přístavba, nadstavba a stavebné úpravy so 
změnou využitia na BOX CLUB a bytová jednotka" na pozemku parc.č. KN-C 302/6, 
KN-C 302/10, KN-C 302/15 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom 
bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. 

Stavebný úrad na základe podania navrhovatel'a MIKULTEX a.s., Liptovský Mikuláš 
zastúpený spoločnosťou REAL Inginiering s.r.o., Ul.l.mája 697/26, Liptovský Mikuláš dňa 
13.5.2013 pod č. ÚRa SP 2013/01232-04/Zt vydal rozhodnutie o umiestnení predmetnej 
stavby. Proti rozhodnutiu bolo v zákonom stanovenej lehote podané odvolanie spoločnosťou 
Obchodné domy PRIOR STŘED a.s. Zvolen, stavebný úrad v súlade so zák.č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní dňa 10.6.2013 vyzval účastníkov konania písomne sa k odvolaniu vyjadriť 
a dňa 10.7.2013 odstúpil spisový materiál odvolaciemu orgánu. Dňa 4.12 2013 Okresný úrad 
Žilina rozhodnutím č. ObU-ZA-OVBP2/B/2013/00964/Rep v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. odvolacie konanie prerušil. 

PodFa § 98 stavebného zákona štátny stavebný dohťad zabezpečuje ochranu veřejných 
záujmov, ako aj práv a právom chráněných záujmov právnických osob a fyzických osob, 
ktoré vyplývajú okrem iného z uskutočňovania stavby alebo jej změny. Orgány štátneho 
stavebného dohfadu sú oprávněné zisťovať, či sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie 
práce vykonávajú podfa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia ako aj či sú 
splněné podmienky na uskutočňovanie stavby podfa § 44, Orgánmi štátneho stavebného 
dohfadu sú poverení aj zaměstnanci stavebného úřadu a druhostupňového stavebného úřadu. 

Preto stavebný úrad dňa 3.9.2013 vykonal na mieste stavby štátny stavebný dohfad, 
pričom zistil, že k termínu šetrenia boli rozostavané vstupné priestory do budovy so 
schodiskom přistávaným zo západnej strany a stavebné úpravy I. PP s odstraněním deliacich 
stien. Dňa 10.10.2013 stavebný úrad vyzval listom stavebníka předložit' příslušné doklady 
apožiadať o dodatočné povolenie stavby podfa § 88a zákona 50/1976 Zb. a dňa 24.10.2013 
vykonal opakovaný štátny stavebný dohfad na predmetnej stavbě, pričom konstatoval, že 
stavebník neuposlúchol výzvu na zastavenie stavebných prác zo dňa 3.9.2013 a predmetnú 
stavbu realizuje naďalej. Opakovanou obhliadkou bolo zistené, že bola kompletně 
zrealizovaná hrubá stavba vstupných priestorov prekrytá plochou střechou s vnútorným 
schodiskom do II.NP a vstupný portál do budovy so schodiskom. Dalšie stavebné práce 
zistené neboli z dóvodu neprístupnosti stavby. Preto stavebný úrad rozhodnutím dňa 
24.10.2013 stavebné práce súvisiace so stavbou nariadil zastavit'. 

Podfa § 88a ods. 1 stavebného zákona ale stavebný úrad zistí, že stavba je postavená připadne 
rozostavaná bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnětu 
konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote předložil doklady o tom, že dodatočné 
povolenie nie je v rozpore s veřejnými záujmami chráněnými týmto zákonom, najma s ciefmi 
a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. 
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Stavebný úrad dňa 14.11.2013 v súlade s ustanovením § 88 ods. 1 oznámil začatie konania 
o dodatočnom povolení stavby, rozhodnutím konanie přerušil a vyzval stavebníka na 
doplnenie dokladov. Pre posúdenie či dodatočné povolenie nie je v rozpore s veřejným 
záujmom chráněným týmto zákonom aosobitnými predpismi, žiadal předložit' stavebnému 
úřadu súhlasné stanovisko města Liptovský Mikuláš so zrealizovanou stavbou (súlad 
s územnoplánovacou dokumentáciou města), stanovisko Okresného úřadu odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy odpadového hospodárstva 
Liptovský Mikuláš, stanovisko Okresného riaditeFstva hasičského a záchranného zboru, 
Liptovský Mikuláš, stanovisko města, Městského úřadu, oddelenia ŽP, dopravy a veřejných 
priestranstiev Liptovský Mikuláš. Y případe, že bude preukázaný súlad s veřejným záujmom 
doplnit' žiadosť o dodatočné povolenie stavby v zmysle § 88a stavebného zákona s dokladmi 
podl'a § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z.z. a to kompletnú projektovú dokumentáciu 
v dvoch vyhotoveniach obsahujúcu o.i. póvodný a navrhovaný stav, statické posúdenie 
a protipožiarne posúdenie, prehlásenie zodpovednej osoby, ktorá bude vykonávat' stavebný 
dozor, ale stavba nebude realizovaná oprávněnou dodávateFskou firmou, doklad o vlastníctve 
pozemku, stavby a kópiu z katastrálnej mapy vyhotovené a overené Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš, odborom katastrálnym a ostatné doklady v súlade s § 8, 9 vyhlášky č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Předložená projektová dokůmentácia rieši úpravu jestvujúcej nevyužívanej stavby 
a změnu vo využití uhl'ovne s přístavbou schodiska do I.PP a I.NP za účelom sprístupnenia 
klubu a nadstavby mezonetového bytu s rešpektovaním podmienok útvaru hlavného 
architekta města Liptovský Mikuláš zodpovědného za dodržiavanie závazných a směrných 
častí ako aj funkčného využitia územia podl'a územného plánu města Liptovský Mikuláš, 
schváleného uznesením Městského zastupitelstva dňa 16.12.2010 pod č. 115/2010 
aVšeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/VZN/2010 zo dňa 
16.12.2010 súčinnosťou k 1.1.2011. Stavba je umiestnená bez vzájomnej odstupovej 
vzdialenosti zo severnej strany od bytového domu č.súpisné 775 postaveného na pozemku 
parc.č. KN-C 302/4 azvýchodnej strany bez odstupovej vzdialenosti od stavby súpisné číslo 
4518 postavenej na pozemku par.c. 302/9 vedenej katastrem nehnuteÍ'ností ako kotolňa. 

Stavebný úrad na základe podanej žiadosti oznámil začatie konania o dodatočnom 
povolení stavby v súlade s ustanovením §-u 61 ods.l, s upuštěním ústného konania 
amiestneho zisťovania sa podl'a §-u 61 ods.2 stavebného zákona a doručením veřejnou 
vyhláškou podPa § 26 správného zákona účastníkom konania - vlastníkom bytov bytového 
domu číslo súpisné 775, Ul.Štúrova 28, 30, Liptovský Mikuláš. 

V zákonom stanovenej lehote boli stavebnému úřadu předložené námietky účastníkov 
konania a to Obchodných domov PRIOR STŘED a.s. Zvolen, vlastníka susednej 
nehnutePností pozemkov parc.č. KN-C 287/2, parc.č. KN-C 287/1 a stavby číslo súpisné 1968 
a vlastnílcov bytov bytového domu číslo súpisné 775, Ul.Štúrova 28, 30. 

Obchodné domy PRIOR Střed a s. Zvolen podPa stanoviska doručeného stavebnému 
úřadu dňa 28.8.2014 trvá i naďalej na všetkých námietkach, ktoré boli podané dňa 31.5.2013 
k navrhovanej stavbě v rámci územného konania a to: Pri prácach v dvorevej časti objektu 
OD PRIOR Liptovský Mikuláš technicky zabránit' poškodeniu plynového potrubia, 
plynomerne, hlavného uzávěru plynu. Upozorňujú na skutočnosť že pod pozemkom par.č. 
302/10 sa nachádza hlavný rozvod plynu v majetku SPP-D . V zmysle projektu pre územné 
rozhodnutie a nasledujúcich projektov v plnej miere odstrániť miestnosti nachádzajúce sa pod 
pozemkami našej spoločnosti. V případe, že projektová dokumentácia takéto priestory nerieši, 
je potřeba dopracovat' príslušnú časť PD a zrušit' priestory pre akékobvek využívanie 
majitePom objektu. OD PRIOR a.s. Zvolen, nesúhlasí, aby na susednej nehnutePností 
umiestnenej na pozemkoch parc.č. 302/6, 302/10 boli na stranu pozemku parc.č.287/2 
umiestnené akékobvek okná, alebo priehPadné výplně stavebných otvorov. Pri samotnej 
realizácii prác na objekte nevykonávat' hlučné práce a práce, ktoré budú nad mieru ohrožovat' 
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okolité objekty prachom v ranných hodinách, kedy vpriestoroch nášho objektu dochádza 
k vetraniu interiéru a samotné nasávacie plochy sa nachádzajú neďaleko posudzovanej stavby. 
V čase realizačných prác, v případe poškodenia komunikácií v majetku nasej spoločnosti bol 
investor v každom stupni povolenia zaviazaný predmetné komunikácie dať do póvodného 
stavu na svoje náklady a to okamžité. 
Pripomienky účastníka konania OD PRIOR a.s. Zvolen, ktorým stavebný úrad vyhověl sa 
týkajú všeobecnej povinnosti stavebníka a to ochrany susedných nehnutePností 
a nehnutePností iných osob užívaných stavebníkom na základe iného práva k pozemkom 
a stavbám a povinnost' nápravy v případe vzniku škody. Tak isto všeobecná povinnost' 
stavebníka je pred začatím stavebných prác zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 
na stavenisku, zabezpečit' ich ochranu a splnit' podmienky předložené ich vlastníkmi, 
připadne správcami, ako aj respektovat' podmienky ochrany životného prostredia pri výkone 
stavebných prác a eliminovat' ich negativné vplyvy (prašnosti, hluku a pod.) nad přípustná 
mieru, aj vzhFadom na okolité obytné prostredie. 
Podl'a předloženého dokladu o vlastníctve nehnutel'nosti stavebníka, ako aj náhPadu do 
kúpnej zrnluvy, stavebník nie je vlastníkom žiadnych stavieb nachádzajúcich sa pod 
povrchom pozemku vo svojom vlastníctve, ani stavby pod povrchom na pozemku parc.č. 
KN-C 287/2, tak ako je OD PRIOR Střed uvedené, preto stavebný úrad nemóže 
navrhovatelovi nariadiť úpravu takýchto stavieb a pripomienlcu musel z tohto dóvodu 
zamietnuť. Na základe vykonaného štátneho stavebného dohPadu bolo zistené, že podzemná 
stavba je zasypaná a nebol zistený žiadny záměr o jej případné sprístupnenia, připadne 
užívanie stavebníkom. 
Odstupové vzdialenosti stavieb a tým okien obytných miestností ukládá vyhláška 532/2002 
Z.z., lctorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. Nakofko sa nejedná o odstupové vzdialenosti dvoch 
rodinných domov a žiadny iný právny předpis toto nerieši, stavebný úrad nesúhlas 
s umiestnením okemrých výplní na južnej fasádě navrhovanej stavby zamietol. Navrhované 
okenné otvory sú orientované priamo oproti prístupovej komunikácii s odstavnou plochou pre 
motorové vozidlá. 

Vlastníci bytov bytového domu číslo súpisné 775, Ul.Štúrova 28, 30 súhlasili 
s vydáním dodatečného povolenia stavby, pokial' budú zohfadnené ich pripomienky a to: 
Rúry ktorými budú odvádzané odpadové vody umiestniť na iné miesto. Nesúhlasia s tým aby 
boli umiestnené na stene resp. v stene susediacej s bytovým domom. Táto skutečnost' bola 
pripomienkovaná už v konaní o umiestnení stavby, napriek tomu nebola plne zohfadnená v 
projektovej dokumentácii, keď boli zo steny premiestnené len toalety. Odvedenie spalin z 
plynových kotlov zo suterénu umiestniť na vhodnejšie miesto. V žiadnom případe nebudú 
súhlasiť s tým aby boli vyvedené pred bytovým domom, priamo pred oknami vlastníkov 
bytov. Taktiež súhlas s udelením povolenia podmieňujú tým, aby splodiny z plynových kotlov 
z vyššieho podlažia boli vyvedené nad úrovňou navrhovanej budovy. AkékoPvek úpravy 
týkajúce sa střechy bytového domu na ulici Stúrova 775/28 a 30 podmieňujú tým aby 
prebiehali vo vhodnom klimatickom období t. j. v mesiacoch apríl až október kalendárneho 
roku a so zabezpečením proti zatečeniu. Samotná stavba realizovaná a.s. Mikultex musí byť 
zapuštěná do střechy bytového domu. Pred samotnými prácami musí byť uzavretá písomná 
dohoda medzi investorom a vlastníkmi bytov v uvedenom bytovom dome. Výklenky v stene 
bývalej uhfovne susediacej s bytovým domom žiadajú zamurovať a to z dovodu odhlučnenia 
realizovaného fitnes centra. Z projektovej dokumentácie nie je jasné kde budú umiestnené 
zariadenia zabezpečujúce odvetrávanie realizovaného fitnes centra. Z tohto dóvodu nie je 
možné posúdiť možné dopady pre bytový dom. 

Stavebný úrad posúdil námietku týkajúcu sa odvedenie spalin z plynových kotlov s 
umiestnením na vhodnejšie miesto, a vyvedenie vzduchotechniky z priestoru fitnescentra a po 
porovnaní s projektovou dokumentáciou a konštatuje, že 
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- odvod emisií z plynového kotlá bude nad střechu navrhovanej stavby vyvedený min 0,60 m 
nad střechu navrhovanej stavby a tým aj nad střechu bytového domu v súlade so stanoviskom 
Městského úřadu útvar životného prostredia a pol'nohospodárstva, příslušného správného 
orgánu podl'a § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znění neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší) s podmienkou dodržania příslušných STN. 
- odvetranie priestoru fitnescentra je podfa projektovej dokumentácie časť vzduchotechnika, 
vyvedené na južnej fasádě, t.j. mimo bytový dom. 
Z tohto dovodu odvetranie ani umiestnenie odvedenia spalin plynových kotlov nebude mať 
negativny dopad na užívanie bytov a samotný bytový dom. 

Akékofvek úpravy týkajúce sa střechy bytového domu na ulici Stúrova 775/28 a 30 
podmieňujú vlastníci bytov tým, aby prebiehali vo vhodnom klimatickom období t. j. v 
mesiacoch apríl až október kalendárneho roku a so zabezpečením proti zatečeniu. 
Stavebník je viazaný podmienkou v rozhodnutí a to povinnosťou zabezpečit' ochranu 
susedných nehnutefností pred poškodením. V případe poškodenia je stavebník povinný urobit' 
nápravu, připadne vzniknutú škodu uhradit' podfa platných predpisov. Povinnost' vyplývá z § 
415 (Každý je povinný počínat' si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na 
prírode a životnom prostředí ) a § 420a (Každý zodpovedá za škodu, ktorú spósobí inému 
prevádzkovou činnosťou, oprávněným vykonáváním alebo zabezpečením prác, ktorými sa 
spósobí inému škoda na nehnutefnosti alebo sa mu podstatné sťaží alebo znemožní užívanie 
nehnutefností ) zákona č 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znění neskorších predpisov. O 
vymáhaní fmančnej náhrady za spósobené škody v případe, že nedojde k vzájomnej dohodě 
stavebníka s poškodeným, rozhoduje súd v sporovom konaní. 
Stavebník je povinný vykonat' účinné protihlukové opaterenia prevádzky športového klubu 
a bytovej jednotky (vrátane hluku z kanalizácie, vodovodného potrubia, vzduchotechniky 
a pod) tak, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval susedov hlukom napriek tomu, že 
sa jedná o dve samostatné budovy. 
Podfa § 127 občianskeho zákonníka vlastník (stavebník) veci sa musí zdržať všetkého, čím 
by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážné ohrožoval výkon jeho 
práv. Preto najma nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, 
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, 
svetlom, tienením. Súbor týchto pravidiel správania sa v teorii i praxi označuje ako tzv. 
susedské práva. Vlastník (stavebník) móže ohrožovat' a obťažovať nielen iného vlastníka, ale 
aj každú inú osobu, ktorá ako jeho sused, by mohla byť dotknutá konkrétným konáním 
vlastníka veci. Ohrozeným susedom móže byť fyzická i právnická osoba, móže to byť 
nájomca, vypožičiavatef alebo osoba oprávněná z věcného břemena, pričom nemusí ísť o 
bezprostředného suseda. Ak vlastník veci (stavebník) nerešpektuje uvedené obmedzenia jeho 
vlastnického práva, ten, kto je ohrozený jeho neoprávněnými zásahmi, sa móže domáhat' 
súdnej ochrany v sporovom konaní. 

Stavebný úrad na základe podanej žiadosti zo dňa 8.7.2014, doplnění podania 
a vykonaného štátneho stavebného dohfadu, oznámil dňa 7.8.2014 začatie konania 
o dodatočnom povolení stavby. V uskutočnenom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú 
žiadosť z hfadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62, 63 stavebného zákona 
v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění nielctorých zákonov, prejednal ju 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. 

Z předloženého podania, dokladov, miestneho šetrenia a vykonaného ústného 
pojednávania bolo zistené, že dodatočným povolením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov 
konania. 

Dolcumentácia primerane kvefkosti stavby splňa požiadavky stanovené v § - e 43d a 
43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, vyhlášku 532/2002 Z.z. a příslušné 
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ustanovenia slovenských technických noriem. 
Preto stavebný úrad stavbu dodatočne povolil. 

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

Doručuje sa 
MIKULTEX a.s., Ul.l.mája 4312 031 01 Liptovský Mikuláš 
Hrčka Ivan Mgr.Art., Gen.M.Veselá 86/19, 034 01 Ružomberok 
Obchodné domy Prior Střed a.s., Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen 
Zaťkovič Peter, Štúrova 870/20, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Zaťkovičová Janka, Štúrova 870/20, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Vlastníci bytov bytového domu číslo súpisné 775, Ul.Štúrova 28, 30, Liptovský Mikuláš 
- doručuje sa veřejnou vyhláškou 

primátor města 
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Na vedomie 
OR hasičského a záchranného zboru, Nám.osloboditďov 1, Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Liptovský Mikuláš 
SPP-Distribúcia a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1780, 031 80 
Liptovský Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
T Mobile a.s., Vajnorslcá 100/A, 831 03 Bratislava 
Ministerstvo obrany SR, správa nehnutel'ného majetku a výstavby, 974 00 Banská Bystrica 
LMT a.s., Ul.l.mája43, 031 01 Liptovský Mikuláš 
LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IMAFEX s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, oddelenie právně, Štúrova 1989/41, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, oddelenie investici!, Štúrova 1989/41, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina 

IJradný záznam 
Veřejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli města /obce dňa : 
Veřejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule města /obce dňa : 

Oznámené iným spósobom v mieste obvyklým : 
(web stránka, rozhlas, lokálně TV, a iné miestne médiá ) 

Odtlačolc úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : 
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