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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo; MsÚ/ÚRaSP 2017/06804—04/ZBr v Liptovskom Mikuláši: 29.11.2017

Vec
vlastnici bytov a nebytových pricstorov ul. Ziarska Č. 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
v zastúpení spoločnosťou Inžinierska kancelária MN, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01
Liptovský Mikuláš, ICO: 50 897 012 — žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Obnova
bytového domu“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník vlastnici bytov a ncbytových priestorov ul. Žiarska Č. 602/2, 031 04
Liptovský Mikuláš v zastúpeni spoločnosťou Inžinierska kancclária MN, s.r.o.,
Garbiarska 23, 031 01 Liptovský Miku‘áš, ICO: 50 897 012 podal dňa 22.09.2017 žiadost‘
o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy stavby „Obnova bytového domu“ súp.
Č. 602, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. KN—C 704/11 v k. ú. Okoličné. Uveden
dňom bob začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podFa * 117 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom podadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a 5 písm ..a“ zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanic zastúpené pňmátorom mesta
prerokoval žiadosť stavebníka a podfa 62 a * 63 stavebného zákona a po preskúmaní
žiadosti rozhodol takto:

stavba „Obnova bytového domu“ súp. Č. 602, ktorá sa nachddza na pozemku parc. č.
KN—C 704/11 v k. ú. Okoličné, sa podľa 66 ods. I zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

p o v o 1‘ u J e.

Popis stavebných úprav:
Stavebné úpravy realizované na bytovom dome budú pozostávat‘ zo zateplenia

obvodového plášťa bytového domu. zateplenia stropu vo vstupnom podlaží. zateplenia
vswpov, stien, stropov a podláh loggií a súvisiacich dokončovacích prác na objekte.

Stavebnou úpravou nedójde k zmene vo využití objektu, ani k dispozičným zmenám
bytov a nebytových priestorov.

Projcktovú dokumentáciu vypracovali:
— Ing. Stefan Pitoniak. arehitektúra. tepelnoteehnické posúdenie
— Ing. Ján Vartovník. protipožiama bezpečnosť stavby
— Ing. Belo Kačo, statika
— Ing. Matej Gerboc, zdravoteehiiika, ústredné kúrenie
— Ing. Pavol Míša, plynofkácia
— Ing. Pavel Mitter, bleskozvod
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Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
— Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predcbádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

— Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbat‘ o ochranu zdravia osób na stavenisku.

— Stavba bude ukončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia.

— Spósob uskutočňovania: dodávatel‘sky.
— Zhotovitel‘ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi

stavebnému úradu zhotovitel‘a stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla,
spolu s dokladmi o odbomej spósobilosti na vykonávanie tejto činnosti.

— Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby a na stavbe je potrebné viest‘ stavebný
denník.

— Farebné riešenie fasád je potrebné odsúhlasit‘ pred realizáciou na útvare hlavného
architekta mesta.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hI‘adiska životného prostredia, podmienky na komplcxnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl‘adiska architektúry:
— Stavebník je povinný pred začatírn stavby umiestnit‘ tabuľu na viditel‘nom 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.

— Zadadenie staveniska umiestnit‘ na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania
zariadenie staveniska odstránif a pozemok daf do póvodného stavu. V prípade záberu
verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš,
útvar cestnej dopravy, PK a VP.

— Stavebnými prácami nesmie byt‘ obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je
potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.

— Manipulačný priestor je potrebné ohradit‘, označit‘ a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osób.

— Požiama odolnosť menených piwkov nesmie znížit‘ pövodnú hodnotu požiarnej odolnosti
— Stavebník je povinný pri realizácii zabezpečiť ochranu susedných bytov pred poškodením.

V prípade poškodenia je stavebník povinný urobif nápravu, prípadne vzniknutú škodu
nahradif podľa platných predpisov.

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

— Počas stavebných prác udržiavať čistotu a poriadok spoločných častí bytového domu
a spoločného zariadenia, hlavne spoločné chodby, schodište, výt‘ah.

— V zmysle 420 ods. 1 zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) každý zodpovedá za
škodu, ktorú spósobil porušením právnej povinnosti.

— Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovat‘ na vlastné náklady na riadnej skládke
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je
potrebné uschovat‘ po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.
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Dodržanic požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredic, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva
— S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladaf v súlade s platnou

legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
— Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré

vzniknů pri výstavbe a leh odovzdaiií oprávnenej osobe.
— Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona

o odpadoeh“, pňčom je potrebné uprednostnif leh zhodnotenie (zariadenie na zber,
mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, bitúmenových zmesi) pred
zneškodnením (skládka odpadov). Na stavbe je potrebné vyčleniť pňestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spósobom, ktorý nebude ohrozovať
životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážaf.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
— stavebné práce realizovaf mimo obdobie lmiezdenia belorítky domovej, resp. mimo 1.

apríla -15. augusta
— stavebník oznámi začiatok stavebných prác minimálne 7 dni vopred SOP SR S-TANAP

(Mgr. Erika Feňancová, e-mail: erika.feriancova@sonsr.sk. tel.: 0903 298 251.) a
zhotoviteľovi posudku

— stavebník zabezpečí obhliadku objektu pred začiatkom stavebných prác odbome zdatnou
osobou, hor á posúdi aktuálny stav výskytu chránených druhov živočichov

— v prípade realizácie stavby v priebehu lmiezdneho obdobia je nutné zhodif hniezda ešte
pred ich obsadením (pred lmiezdnym obdobím 1. aprílom — 15. augustom), následne
beloritkam domovým zabrániť hniezdeniu až do začiatku stavebných práv. V prípade
obsadenia hniezd nie je možné stavebné práce v leh okolí realizovat‘ (lepit‘ izolant
inštalovať sieťku na lešenie...). Rušenie ehráneného živočicha je v období hniezdenia

zákonom zakázané! Akýkoľvek zásah do hniezd je možný len za prítonmosti odbome
zdatnej osoby s platnou výnimkou MZP SR!

— v pňpade nálezu netopierov pod klampiarskymi prvkami je potrebné s nimi nemanipulovaf

a nechať ich odletief
— stavebník je povinný oznámiť pripadný nález chránených živočichov štátnej ochraie

prírody SR Správa TANAP-u, pracovisko Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, e-mail:
erikaďeriancova@sojsr.sk, tel.: 0903 298 251

— v rámci kompenzačných opatrení požadujeme inštalovať 2 ks búdok pre vtáky (spolu 6
hniezdnych dutin) a -1—ks búdky pre netopiere (spolu 2 úkrytové dutiny) - búdky budú
umiestnené v zmysle odborného posudku a ich umiestnenie skontrolované odbome
zdatnou osobou

K návrhu sa vyjadrili:
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

správy odpadového hospodárstva zo di‘w 31.07.2017
— Obesný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa
03.08.20 17

— TÜV SOD Slovakia, s.r.o. zo dňa 17.08.2017
— Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa

25.09.2017
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Rozhodnut je o námietkach účastníkov konania:
Neboli uplatnené.

Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle 52 ods. 1 zák. č. 7 1/1967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

UkonČenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadat‘ s príslušnými dokladmi
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoľko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia

76 stavebného zákona užívat‘ len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebné povolenie
je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné pre účastníkov konania.

Odóvodnenie:
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadost‘ o

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v 62 a 63 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplneni niektorých zákonov, prejednal ju
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutoČnením stavby
nie sú obrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či obrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v

43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z.
a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Dňa 22.09.20 17 stavebný úrad obdrža( úd vlastnikov bytov a nebytových priestorov
bytového domu ul. Ziarska Č. 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš v zastúpení spoločnosťou
Inžinierska kanceláda MN, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 50 897 012
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy stavby „Obnova bytového domu“
súp. Č. 602, ktorá sa nachádza na pozemku parc. Č. KN—C 704/li v k. ú. OkoliČné. Dňa
19.10.2017 stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky a upustil od
miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakol‘ko sú mu pomery v danej lokalite
dostatoČne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Po doložení všetkých potrebných 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 mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia. Realizácia stavebných úprav bytového domu nie je v rozpore so zámermi mesta
a schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody,
ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie.

Vlastníctvo bob preukázané výpisom z listu vlastnictva Č. 1089 v k. ů. Liptovský
Mikuláš vyhotoveným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom zo dňa
21.09.2017.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
Položka 60 písm. „c“ ods. 2 v hodnote 100,— EUR bol ukradený v hotovosti v pokladni mesta
Liptovský Mikuláš.
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Poučenie:
Podľa 53 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní sa proti tomuto rozhodnutiu

správneho orgásiu možno odvolať. Odvolanie podFa * 54 zákona o správnom konaní sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou
Spoločného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Stúrova
1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor
výstavby a bytovej politiky, Mdreja Kmefa 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní
všetkých opravných prostriedkov preskúmatel‘né správnym súdom podľa ustanovení zákona
Č. 162/2015 Z. z. správneho súdneho poriadku.

‘‘1ĺJ
Ing. Ján Bk áČ, PhD.

primátor mesta

Doručuje sa
— vlastníkom bytov a nebytových priestorov ul. Ziarska Č. 602/2, v(astníkom susedných

pozemkov a stavieb, ako aj estatným účastníkem konania sa toto rozhodnutie doručuje
formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podPa 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov povahu
verejnej vyhlášky a podľa 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byť vcsené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musi byť
obcou zvcrejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
— Inžinierska kanceláda MN, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Ing. Štefan Pitoniak, ARCHPROJEKT POPRAD, s.r.o., Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOH,

SSOPaKaPVnZP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresné daditeľstvo hasičského a záchratmého zboru v Liptovskom Mikuláši,

Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vyvesené v mieste stavby dňw Zvesené dňw

-1-12- 2.017 16-12- 2B17
Vyvesené dňa Zvesene dnw

- -
- 1

Oznámené mým spósobom (akým) dňa

MFSR) ufOVSKÝ MIKULÁŠ
srsy ÚRAD

031 42 UPTOV6KÝ M!KLrLŠ
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