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Číslo: UR a SP/2015-00476/03-BR Liptovskom Mikuláši: 23.03.2015 

Vec: vlastníci bytov Morušová 517, 031 04 Liptovský Mikuláš v správě Stavebného 
bytového družstva Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova 3588, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, ICO: 00 222 011 - žiadosť o stavebné povolenie na „ Zateplenie a obnova 
bytového domu 40 b. j. Morušová 517/9,11 Liptovský Mikuláš - Podbreziny 

Stavebník vlastníci bytov Morušová 517, 031 04 Liptovský Mikuláš v správě 
Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova 3588, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, IČO: 00 222 011 podal dňa 30.01.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „ Zateplenie a obnova bytového domu 40 b. j. Morušová 517/9, 11 Liptovský 
Mikuláš - Podbreziny " stavba sa nachádza na pozemku parcela č. KN-C 773/37 
v katastrálnom území Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad v zastúpení primátorom města 
podťa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. oúzemnom 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 
abývanie, prerokoval žiadosť stavebníka a podťa § 62 a § 63 stavebného zákona a po 
preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

stavebné úpravy bytového domu Morušová 517/9 postaveného na pozemku pare. č. 
KN-C 773/37 v k. ú. Okoličné sa podťa § 66, ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon) 

Popis stavebných úprav: 
- Stavebné úpravy realizované na bytovom dome budú pozostávať zo zateplenia 

obvodového plášťa, zateplenia střechy a zateplenia stropu nad suterénom. Póvodný 
betonový chodník bude vybúraný a nahradený novým okapovým chodníkom. Navrhované 
je aj vyhotovenie novej sedlovej střechy nad objektom a výměna povodných výťahov za 
nové. Vyměněné budú aj póvodné nevyhovujúce výplňové konštrukcie za nové. 

- Stavebnou úpravou nedojde k zmene vo využití objektu, ani k dispozičným změnám bytov. • 
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Projektovú dokumentáciu vypracovali: 
- Ing. Miriam Suchomelová, BESONE, s.r.o., Ul. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

5205 * SP * II 
- Pavol Valent, BESONE, s.r.o., Ul. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 47 - 2011 
- Ing. Vladislav Lukášik, Ul. SNP 11, 031 01 Liptovský Mikuláš 4554 * SP * 13 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 

- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 

- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
- Sposob uskutočňovania: dodávateťsky. 
- Zhotovitel' stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výběrového konania oznámi 

stavebnému úřadu zhotovitel'a stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonávanie tejto činnosti. • 

- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby a na stavbě je potřebné viesť stavebný denník 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z hPadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hPadiska architektúry: 
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuPu na viditePnom 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 odstranit' 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 priťahlých 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 
- Stavebník je povinný pri realizácii zabezpečit' ochranu susedných bytov pred poškodením. 

V případe poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, připadne vzniknutú škodu 
nahradit' podťa 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. 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: 
Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek SSOH 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas realizácie stavby, sa bude nakladať v súlade so 

zákonom 223/2001 Z. z. o odpadoch aozmene a doplnění niektorých zákonov v znění 
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neskorších predpisov aprávnymi predpismi vydanými na jeho základe á s vypracovanou 
projektovou dokumentáciou. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, 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. vel'koobjemový 
kontajner ) na vzniknutý odpad, připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude 
ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. 

Okresně riaditďstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši 
- Okresné Riaditel'stvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši požaduje, aby pri kolaudačnom konaní 

stavebník předložil OR HaZZ nimi schválená projektová dokumentáciu ( sadu č. 5 ). 

V V v v 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaKaZP 
- Z pohl'adu záujmov chráněných zákonom o ochraně prírody a krajiny ( § 35 ods. 1 a 2 ) 

správný orgán požaduje pred začatím stavebných prác požiadať ŠOP SR- S- TANAP, 
Hodžova 11, Liptovský Mikuláš o vykonanie miestneho zisťovania a v případe potvrdenia 
výskytu chráněných druhov živočíchov, stavebné práce prispósobiť tejto skutočnosti 
arešpektovať zákonné obmedzenia ( chráněné živočichy je zakázané ámyselne odchytávat' 
a usmrcovať, rušit' v období hniezdenia alebo výchovy mláďat, poškodzovať, ničit' alebo 
odstraňovat' hniezda,... ). Výnimku zo zákazov podl'a § 35 ods. 1 a 2 zákona móže 
v odóvodnených prípadoch v sálade s § 40 ods. 2 a 3 udeliť Ministerstvo životného 
prostredia SR - orgán ochrany prírody. 

TŮV SUD Slovakia, s.r.o. 
- V projekte nie je riešená bezpečnost' a ochrana zdravia pri výstavbě, čo nie je v sálade s § 

18 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znění neskorších predpisov. 
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov: 
- Pre konštrukčná dokumentáciu vykradeného plynového zariadenia platí požiadavka § 5 

odš. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znění neskorších predpisov a § .14.ods. 1 
písm. „ d " zákona č. 124/2006 Z. z. v znění neskorších predpisov oposádení 
dokumentácie technických zariadení oprávněnou právnickou osobou napr. TUV SUD 
Slovakia s.r.o. 

- Technické zariadenie výťah je určeným výrobkom podl'a nariadenia vlády SR č. 571/2001 
Z. z. v znění neskorších predpisov. Pri uvedení na trh a do prevádzky je potřebné splnit' 
požiadavky citovaného předpisu. TUV SUD Slovakia s.r.o. ako notifikovaná osoba NB-
1353 móže vykonat' posádenie zhody výťahu podl'a nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z. z., 
v znění neskorších predpisov. 

Upozornenie: 
- Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s překážkou, nebezpečenstvo pádu sa 

označujá podl'a nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.. 
- Pri realizácii stavebných prác sa musia určit' zásady technických, organizačných připadne 

ďalších opatření na zaistenie bezpečnosti práce a zdravia pri práci podl'a vyhl. MPSVR SR 
č. 147/2013 Z. z. a je potřebné splnit' požiadavky nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

K návrhu sa vyjádřili: 
- TUV SUD Slovakia, s.r.o. pod č. 0404/30/15/BT/OS/DOK zo dňa 19.03.2015 
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- TUV SUD Slovakia, s.r.o. pod č. 0246/20/15/ZT/OS/L zo dňa 09.02.2015 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2015/001542-002/LŠ zo dňa 
05.02.2015 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č. 
OU-LM-OSZP-2015/1546-002-VIT zo dňa 16.02.2015 - ' • 

- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. 
ORHZ-LM1-130/2015 zo dňa 25.02.2015 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- Neboli uplatněné 

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 apožiadať 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. 

Odóvodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal předložená žiadosť o 

stavebné povolenie z hťadísk 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 30.10.2015 stavebný úrad obdržal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavebné úpravy bytového domu Morušová 517 nachádzajúceho sa na pozemku pare. č KN-C 
773/37 v katastrálnom území Okoličné. Dňa 03.02.2015 stavebný úrad oznámil začatie 
konania formou veřej nej 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. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš 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 hfadiskám starostlivosti o životné 
prostredie. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 1255 vyhotoveným 
Katastrálnym úradom v Žilině, Správou katastra Liptovský Mikuláš zo dňa 30.01.2015. 
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Poučenie: 
Podl'a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 zákona o správnom konaní sa 
podává vlehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš cestou 
Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Štúrova 
1989/41 vLiptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby 
abytovej politiky, Ul. Andrej a Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní 
všetkých oprávněných prostriedkov preskúmatel'né súdom. 

Správný poplatok: vzmysle 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 . 
- Pro BioSpace, s.r.o., Ing. Miriam Suchomelová, Ul. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 
- Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova 3588, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 
- Ostatným vlastníkom bytov v bytovom dome Dubová 495 sa oznámenie doručuje formou 

verejnej vyhlášky. 

Toto oznámenie má podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí 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, najiná na internete, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru vLiptovskom Mikuláši, Námestie 

Osloboditefov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Ul. Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
• • • v i v v 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP - úsek SSOPaKaZP, Ul. 
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

-8 -OV- 2015 23 "°4"2015 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Oznámené iným spósobom (akým). 
"8 -O1*- 2015 

.dňa: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAO 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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