
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: ÚRaSP 2015/06269-03/MIC V Liptovskom Mikuláši 09.12.2015 
Vybavuje Ing. Andrea Michálková 
Tel. 044/5565345 
E-mail: andrea.michalkova@mikulas.sk 

Vec: 
Stavebník vlastníci bytov bytového domu, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/63-66, 031 01 
Liptovský Mikuláš, v zastúpení Ing. Evou Turkovou, Pod Slivkou 512/1, 031 04 
Liptovský Mikuláš - Správa údržba bytového fondu IČO: 46963359, podal dňa 
10.11.2015 žiadosť o povolenie změny stavby pred dokončením „Zatepleme bytového 
domu a výměna zábradlí 68 BJ., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/G1 Liptovský Mikuláš" 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník vlastníci bytov bytového domu, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/63-66, 031 
01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Evou Turkovou, Pod Slivkou 512/1, 031 04 
Liptovský Mikuláš - Správa údržba bytového fondu IČO: 46963359, podal dňa 
10.11.2015 žiadosť o povolenie změny stavby pred dokončením „Zateplenie bytového 
domu a výměna zábradlí 68 BJ., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/G1 Liptovský Mikuláš", 
súpisné číslo 1799 nachádzajúceho sa na Nábřeží Dr.A.Stodolu postaveného na pozemku 
parc.č. KN-C 3317/41, v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Stavebné povolenie 
vydalo Město Liptovský Mikuláš dňa 22.03.2011 pod č. ÚRaSP/2011-00034/03-BR. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred dokončením. 

Město Lipt. Mikuláš, zastúpené primátorom města, příslušný stavebný úrad podia 
§117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 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 až 68 stavebného zákona v stavebnom konaní a po 
preskúmaní žiadosti rozhodol takto : 

Změnu stavby pred dokončením „Zateplenie bytového domu a výměna zábradlí 68 
BJ., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/G1 Liptovský Mikuláš " na pozemku parc.č. KN-C 
3317/41 v k.ú. Liptovský Mikuláš podťa § 68 ods. 1 stavebného zákona v znění neskorších 
predpisov 

p o v o 1' u j e. 

Změna stavby sa týka : 
- stavebných úprav bytového domu, ktoré spočívajú v celkovom zateplení obvodových 

stien, strešnej konštrukcie a stropu nad 1 .nadzemným podlažím. Strešná konštrukcia 
objektu bude dodatočne zateplená dvomi vrstvami menirálnej vlny hr. 160 mm -
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celková hrúbka bude 320 mm na ňu sa položí paropriepustná fólia. Bude realizované 
zastrešenie bytového domu vrátane zastrešenia výťahových šácht a úprava atiky. 

- Pre dodržanie teplotechnických noriem je potřebná individuálna výměna póvodných 
dřevených okien v jednotlivých bytoch. Jestvujúce obvodové steny budú zateplené 
kontaktným zatepl'ovacím systémom hr. 150 mm. Sokel' bude zateplený kontaktným 
zatepl'ovacím systémom hr. 60 mm. Odstránenie póvodneho okapového chodníka a 
zrealizovanie nového. Jestvujúce balkóny a loggie sú rekonstruované, pre zatepleme 
obvodových stien je potřebné časť ocefového zábradlia odstrániť (odpíliť). Jestvujúci 
plastový podhTad na južnej straně pri vstupoch bude odstránený. Na balkónoch a 
loggiach bude riešený nový keramický sokel a nový parapet na balkónových dverách. 

- Zastrešenie: prestrešenie plochej střechy valbovou sedlovou střechou s plytkým 
sklonom 12°. Bude použitý strešný systém Lindab aj bezpečnostné prvky ako sú 
sněhové zábrany. Výťahové šachty budú zastřešené sedlovými strieškami, strešnú 
krytinu bude tvoriť trapézový plech, ktorý bude zároveň použitý na vyvýšenej atike. 
Všetky vnútorné dažďové zvody sa umiestnia nad navrhovanú tepelnú izoláciu 
střechy, kvóli možnosti kontroly a revízie potrubí. 

- Bleskozvod: z dóvodu realizácie novej střechy bude póvodná zachytávacia sústava 
domonotovaná a nahradená novou s pomocnými zachytávačmi, má poskytovat' 
ochranu na úrovni LPL III/LPS III. Zachytávacie vedenie bude uložené na povrchu 
střechy. Vonkajšie el. vedenia na objekte třeba usporiadať tak, aby nekolidovali 
s bleskozvodom. Sústava bude využívat'jestvujúce zvody a jestvujúce uzemňovače. 
Zvody budú vedené po fasádě objektu min. 100 mm od zatepl'ovacieho systému. 

- a ostatně změny v zmysle projektovej dokumentácie 
- Stavebnou úpravou nedojde k zmene vo využití objektu, ani k dispozičným změnám 

bytov. 

Projektová dokumentáciu vypracovali: 
- Ing. Miroslav Neumann, 5043*SP*I1, autorizovaný stavebný inžinier - časť 

architektúra, zariadenie staveniska a uskutočňovanie stavby 
- Ing. Jozef Knapík, 5992*11, autorizovaný stavebný inžinier - zastrešenie BD - časť 

architektúra 
- Ing. Fedor Beťko, 0056*A*3-1 - statický posudok stavby 
- Ing. Martin Grofčík, 4618*Z*I3 - zastrešenie - časť statika 
- Ing. Naděžda Brziaková, 127/2014 - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 
- Ing. Radoslav Brziak, TZB Projektlng, s.r.o.,- tepelnotechnické posúdenie stavby 
- Ing. Daniel Uhrín, 2789*A*5-3, - bleskozvod 
- Ing. Iveta Šprochová, 91/2012 - zastrešenie - požiarna ochrana 

Pre změnu stavby sa určujú 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 uskutočnený změny stavby je nutné dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočnenie stavieb, příslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z. 

- Farebné riešenie fasád je potřebné odsúhlasiť pred realizáciou na útvare 
hlavného architekta města. 

Ostatné podmienky stavebného povolenia pod č. ÚRaSP/2011-00034/03-BR dňa 
22.03.2011 vydaného mestom Liptovský Mikuláš zostávajú v platnosti. 
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Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: 
- Město Liptovský Mikuláš, městský úřad, útvar hlavného architekta stanovisko zo 

dňa 09.12.2015: farebné riešenie fasád bytového domu dodržať podFa návrhu Ing. 
arch. T. Bachtíkovej - STOCOLOR vzorkovník - 1 - 32323 62C1; 2 - čisto biela; 3 
- 32 322 49C1; 4 - 32320 31 C2. 

- Okresné riaditePstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš 
vyjádřením k projektovej dokůmentácii - stavebné úpravy bytového domu -
zatepleme bytového domu - pod č. ORHZ-LM1-719-001/2015 zo dňa 30.11.2015 
súhlasí bez pripomienok. 

- Okresné riaditePstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš 
vyjádřením k projektovej dokumentácii - zastrešenie bytového domu Nábrežie 
Dr.A.Stodolu 1799/63-66 Liptovský Mikuláš - pod č. ORHZ-LM1-719-002/2015 zo 
dňa 30.11.2015 súhlasí bez pripomienok. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjádření k projektovej dokumentácii 
- stavebné úpravy bytového domu - zateplenie bytového domu pod č. OU-LM-
OSZP- 2015/011692-002-MA zo dňa 03.12.2015 súhlasí za dodržania nasledovných 
podmienok: 

- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v 
súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v zněm neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na 
jeho základe 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 odovzdaní odpadov oprávnenej 
osobě. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjádření k projektovej dokumentácii 
- zastrešenie bytového domu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1799/63-66 Liptovský Mikuláš, 
pod č. OU-LM-OSZP-2015/011688-002-MA zo dňa 03.12.2015 súhlasí za 
dodržania nasledovných podmienok: 

- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v 
súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na 
jeho základe 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. vel'koobjemový kontajner) na vzniknutý odpad připadne iným vhodným 
sposobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska 
hněď odvážať. 
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- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej 
osobě. 

_ v v 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK 
a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjádření k projektovej dokumentácii - stavebné 
úpravy bytového domu - zatepleme bytového domu pod č. OU-LM-OSZP-
2015/11691-002-VIT zo dňa 07.12.2015 následovně stanovisko: nemá námietky 

- Ku zatepeleniu a obnově bytového domu Nábrežie Aurela Stodolu č. 1799/G1 
Liptovský Mikuláš, k .ú. Liptovský Mikuláš, č. p. KN-C 3317/41, na území kde platí 
1. stupeň územnej ochrany vzmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochraně 
prírody a krajiny v znění neskorších predpisov. Na základe miestnej obhliadky 
bytových domov v okrese Liptovský Mikuláš odbornou organizáciou ŠOP SR Správa 
TANAP je předpokládány výskyt chráněných druhov živočíchov - dážďovník tmavý 
(Apus apus), belorítka domová (Delichon urbica) anie je vylúčený aj výskyt 
netopierov. 

- Z pohTadu záujmov chráněných zákonom o ochraně prírody a krajiny (§ 35 ods. Ia2 ) 
správný orgán požaduje pred začatím stavebných prác požiadať ŠOP SR- S-TANAP, 
Hodžova 11. Liptovsky Mikuláš o wkonanie miestneho zisťovania a v případe 
potvrdenia výskytu chráněných druhov živočíchov, stavebné práce prispósobiť tejto 
skutočnosti a rešpektovať zákonné obmedzenia (chráněné živočichy je zakázané 
úmyselne 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 súlade s § 40 ods. 2 a 3 udeliť 
Ministerstvo životného prostredia SR-orgán ochrany prírody. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK 
a posudzovania vplyvov na ZP vo vyjádření k projektovej dokumentácii -
zastrešenie bytového domu Nábrežie Dr.A.Stodolu 1799/63-66 Liptovský Mikuláš 
pod č. OU-LM-OSZP-2015/11690-002-VIT zo dňa 07.12.2015 následovně 
stanovisko: nemá námietky 

- voči vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Zastrešenie bytového domu 
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/63,64,65,66" na základe předloženého projektu 
vypracovaného Ing. Jánom Knapíkom, autorizovaný stavebný inžinier, Kežmarok 
10/2015, pre investora Vlastníci bytov Dr. A. Stodolu 1799, Liptovský Mikuláš 
v zastúpení Ing. Eva Turková. 

- Predmetná parcela č. KN-C 3317/41 vedená ako zastavané plochy a nádvoria sa 
nachádza v k. ú. Liptovský Mikuláš v intraviláne obce, na území kde platí podia 
zákona č.543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny vznp. prvý stupeň územnej 
ochrany. Predmetná lokalita nie je súčasťou chráněného vtáčieho územia ani územia 
európskeho významu. 

- TŮV SUD Slovakia, s.r.o., posudzovaná dokumentácia - Zastrešenie bytového domu 
Nábrežie Dr.A.Stodolu, pod číslom 2696/30/15/BT/OS/DOK zo dňa 16.11.2015 
vydává odborné stanovisko: 

- Pri inšpekcii vykonanej dňa 16.11.2015 neboli zistené nedostatky. 
- Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle §14 ods.l písm. d.) 

zákona č. 124/2006 Z.z. v znění neskorších predpisov vydáváme toto odborné 
stanovisko: 

- Projektová dokumentácia splňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení 
- Upozornenie: 
- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, 

organizačných připadne ďalších opatření na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podPa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.Z. v znění neskorších predpisov. 
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- V projekte sú citované zrušené právně předpisy (napr vyhl SÚBP a SBÚ č 374/19901 
Zb.) 

- Poznámka: 
- TÚV SUD Slovakia s.r.o. móže vykonat' inšpekciu podfa STN EN ISO/IEC 17020: 

2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej 
instalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení 
(v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb). 

- Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: 
- Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané 

všeobecné závazné právně předpisy. Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom 
stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. 

- TŮV SUD Slovakia, s.r.o., posudzovaná dokumentácia - Stavebné úpravy bytového 
domu Nábrežie Dr.A. Stodolu 1799/G1, Liptovský Mikuláš, pod číslom 
2671/30/15/BT7OS/DOK zo dňa 12.11.2015 

- Pri inšpekcii vykonanei dňa 12.11.2015 neboli zistené nedostatky. 
- 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 spíňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení. 
- Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia. 
- Upozornenie: 
- Inštalácia sústavy zvodov sa musí vyhotovit' tak pevne, aby nedošlo k zlomeniu alebo 

uvol'neniu vodičov vplyvom elektrodynamických sil. 
- Bolo by vhodné určit' triedu ochrany pred bleskom (LPL) z dóvodu stanovenia 

opakovaných odborných prehliadok a odborných skúšok bleskozvodu. Určenie triedy 
sa vykoná podl'a STN EN 62305-2. 

- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určit' zásady technických, 
organizačných připadne ďalších opatření na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podl'a vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.Z.. 

- Poznámka: 
- TUV SUD Slovakia s.r.o. móže vykonat' inšpekciu podl'a STN EN ISO/IEC 17020: 

2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej 
inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení 
(v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb) 

- Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: 
- Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané 

všeobecné závazné právně předpisy. Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom 
stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- Neboli předložené 

Povolenie změny stavby pred dokončením je v zmysle § 70 stavebného zákona 
závazné pre právnych nástupcov konania. 

O d ó v o d n e n i e :  
Stavebný úrad předložená žiadosť o změnu stavby pred dokončením „Zatepleme 

bytového domu a výměna zábradlí 68 BJ., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/G1 Liptovský 
Mikuláš" súpisné číslo 1799 nachádzajúceho sa na Nábřeží Dr.A.Stodolu postaveného na 
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pozemku parc.č. KN-C 3317/41, v katastrálnom území Liptovský Mikuláš povolenej 
Mestom Liptovský Mikuláš dňa 22.03.2011 pod č.ÚRaSP/2011-00034/03-BR. 

Stavebný úrad predloženú žiadosť stavebníka o změnu stavby pred dokončením 
preskúmal z hFadísk uvedených v § 62,63 a 68 stavebného zákona, pričom nebolo zistené 
ohrozenie záujmov spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávněné 
záujmy účastníkov konania. Dňa 10.11.2015 oznámil začatie konania s upuštěním od 
ústného konania a miestneho zisťovania, nakofko poměry staveniska boli stavebnému úřadu 
dobré známe. Účastníkmi konania neboli k zmene stavby v určenej lehote předložené žiadne 
námietky a pripomienky. Předložená projektová dokumentácia změny stavby splňa 
požiadavky stanovené v § 48 a v § 53, stavebného zákona v znění neskorších predpisov a 
příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Stanoviská dotknutých orgánov boli 
zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu změny stavby pred 
dokončením. Změna stavby pred dokončením nie je v rozpore s UPN SU Liptovský Mikuláš 
schválený uznesením Městského zastupitelstva č. 115/2010 a Všeobecne závazným 
nariadením č. 7/VZN/2010 dňa 16.12.2010. 

K zmene stavby -předložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov : Město 
Liptovský Mikuláš, městský úrad, oddelenie hlavného architekta, Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH, Okresný úrad 
Liptvský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK a posudzovania vplyvov na 
ZP, TŮV SŮD Slovakia, Okresně riaditel'sťvo hasičského a záchranného zboru 
Liptovský Mikuláš. 

P o u č e n i e :  
Podl'a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o spřávnom 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, prostredníctvom Spoločného 
obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej 
dopravy apozemných komunikácií, Námestie osloboditelov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš. 
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní 
nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť preskúmaná súdom. 

/ , primátor mešta Liptovský Mikuláš 
/ O \ r" I - • 

Iňg. Ján/Blcháč, PhD. 

„...! \ , •, ; 
l e n  \ ( ;  J 
\ A — .V-\ C\. -<* . ,v 

v 
Správný poplatok: 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 
- Ing. Eva Turková, Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš 
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- Ing. Miroslav Neumann, Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - projektant 
- Ing. Jozef Knapík, Pod Lesom 19, 060 01 Kežmarok - projektant 
- vlastmkom bytov v bytovom dome, Nábrežie Dr. A. Stodolu súp. č. 1799 sa toto 

oznámenie doručuje formou veřejnej vyhlášky 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a §61 ods. 4 stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli obce a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 
odst. 2 zákona č. 71/67Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov. Za deň 
doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia. 

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

03101 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 
- Ing. arch. Tatiana Bachtíková, Městský úrad, útvar hl. architekta, Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš 
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Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

H-12-2015 ^ , j  29 -12- 2015 
Vyvesene dna: Zvesene dna: 

U-12-2015 
Oznámené iným spósobom (akým). ... dňa: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME8T9KÝ ÚRAD 

931 4-2 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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