
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP/2017/00727-06/TBo V Liptovskom Mikuláši; 04.07.2017

Stavebníci; Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových pricstorov SPOVLABYT 15,
Ceskoslovenskej brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš

Žiadost‘ o stavebné povolenie stavby; ..

Stavebné úpravy — zateplenie bytového domu na ul. Ceskoslovenskej brigády 1878/15
v Liptovskom Mikuláši

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebníci Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPOVLABYT
15, Ceskoslovenskej brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš podali dňa 03.02.2017
na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom
Mikuláši žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy — zateplenie
bytového domu na ul. Ceskoslovenskej brigády 1878/15 v Liptovskom Mikuláši“ na
pozemkoch parc. č. KN-C 1715/4, 1715/37, 1715/38, 1715/39, 1715/40 v k. ú. Liptovský
Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš, príslušný stavebný úrad podľa p117 zák. č.50/l976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíeh predpisov
a o zmene doplnení niektorých zákonov a ~5 písm. aJ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe
pre územně plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, prerokoval žiadosť stavebníka podľa ~
62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto;

Stavba ‘ Stavebné úpravy — zateplenie bytového domu na ul. Československej
brigády 1878/15 v Liptovskom Mikuláši ‘na pozemkoeh pare. č. KN-C 1715/4, 1715/37,
1715/38, 1715/39, 1715/40 v k. ú. Liptovský Mikuláš sa ~ 39, * 39a a ~ 66 ods.1 a 2
stavebného zákona

p 0 V 01‘ H J e.

Popis povol‘ovanej stavby:
Búracie práce

— odstránenie okapového chodníka okolo objektu
— odstránenie všetkých vrstiev balkónovej konštrukcie a odpílenie betónovej

konštrukcie, odstránenie zábradlí a stlpov balkónov
— odstránenie vonkajších parapetov a oceľových žalúzií

Novonavrhované práce
— nový okapový chodník okolo objektu
— obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom lir. 140 mm a

sokel bude zateplený kontaktým zatepľovacím systémom hr. 60 mm
— strop 1 .NP bude zateplený hr. 100 mm minerálnou vlnou, v dvoch miestnostiaeh je

navrhnuté doteplenie hr. 50 mm
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— strešná konštrukcia bude dodatočne zateplená dvomi vrstvami polystyrénu hr. 150
mm a následne asfaltového pásu a budú vymenené vetracie hlavice na VZT a
kanalizácii

— osadené nové prefabrikovaně loggie
— pre bleskozvod budú umiestnené nové plast-betónové bleskozvodné pätky
— súčasfou sú aj ďalšie stavebně úpravy bytového domu v súlade s projektovou

dokumentáciou, ktoráje súčast‘ou tohoto rozhodnutia.

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

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
— Ing. Miroslav Neumann — autorizovaný stavebný inžinier 5043*SP*Il —architektúra,

zariadenie staveniska a uskutočňovanie stavby, energetické posúdenie stavby
— Ing. Fedor Bet‘ko — autor. stavebný inžinier 0056*A*3~1 — statický posudok stavby
— Ing. Andrej Cajka — autor. stavebný inžinier 4936*SP*13 — statické poúdenie loggií
— Ing. Nadežda Brziaková -- špecialista požiamej ochrany reg.č. 127/2014 — riešenie

protipožiarnej bezpečnosti stavby

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je

súčast‘ou toMo rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb,
príslušné technické noimy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

. Spósob uskutočňovania: dodávateľsky, fIrmou na základe výsledku výberového
konania. Stavebník je povinný písonme oznámit‘ stavebnému úradu v termíne do 15
dní od ukončenia výberového konania zhotoviteľa stavby.

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

. Ku kolaudácii predložiť doklad o spósobe naloženia s odpadmi aj s odpadmi
s obsahom azbestu a ich odstraňovanie firmou, ktorá musí vlastniť oprávnenie
na odstraňovanie azbestových materiálov.

. Farebné riešenic fasád a balkónov je potrebné odsúhlasiť pred realizáciou na
útvare hlavného architekta mesta.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpeěenie ochrany záujmov spoloěnosti, najmä
z hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl‘adiska architektúry:
— Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestnit‘ tabuľu na viditeľnom mieste pri

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude
stavbu uskutočňovat‘ a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.

— Zariadenie staveniska umiestnif na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dat‘ do póvodného stavu. V prípade záberu
verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadat‘ o súhtas mesto Liptovský Mikuláš,
útvar cestnej dopravy, PK a VP.

— Stavebnými prácami nesmie byt‘ obmedzený pohyb na pril‘ahlých komunikáciách, je
potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.
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— Manipulačný priestor je potrebné ohradit‘, označiť a zabezpečit‘ tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osób.

— Požiarna odolnost‘ menených prvkov nesmie znížit‘ původnú hodnotu požiarnej odolnosti.
— Stavebník je povinný pri realizácii zabezpečit‘ ochranu susedných bytov pred poškodením.

V prípade poškodenia je stavebník povinný urobit‘ nápravu, prípadne vzniknutú škodu
nahradiť podľa platných predpisov.

— Stavebné práce, pri ktorých může důjst‘ k prekročeniu povolenej hladiny hluku nesmú byt‘
vykonávané v čase nočného kľudu.

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

— 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.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:

Mesto Liptovský Mikuláš, inestský úrad, útvar hlavného architekta, vyjadrenie zo dňa
05.06.2017 — z hľadiska UPN mesta Liptovský Mikuláš, nemáme námietky, farebné odtiene
fasád odsúbiasiť pred realizáciou.

Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš vyjadrením
pod č. ORHZ-LM1-805-OO1/2016 ZO dňa 28.11.2016 súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP- 2016/011949-002-
MA ZO dňa 09.11.2016 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby, sa bude nakladat‘ v súlade s platnou
legislativou v odpadovom hospodárstve — zákon NR SR č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadvazujúce vyhlášky a s vypracovanou
projektovou dokumentáciou.

2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdat‘ len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpudoch“ pričom je potrcbné uprednoswiť ich zhodnotenie (zariadenie na zber,
mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ priestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečit‘ ho zbernou nádobou (napr.
veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne mým vhodným spösobom,
ktorý nebude obrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážaf.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
SSOPaK a posudzovania vplyvov na ZP vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2016/11952-
Ku, zo dňa 05.12.2016 nasledovné stanovisko (nemá námietky):

. Z pohl‘adu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán
požadujeme dodržanie opatrení uvedených v odbornom posudku (zo dňa 01.12.2016)
vypracovaného RNDr. Petroin Bačkorom PhD. (oprávnená osoba na vypracovávanie
odborných posudkov - výskyt chránených živočíchov v budovách, manipulácia s
chránenými živočíchmi vyskytujúcimi sa v budovách):

. žiadame aby bol predmetný odborný posudok pevnou súčasťou projektovej
dokumentácie
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. stavebné práce můžu byť realizované bez časových obmedzení za dodržania týchto
opatrení
- stavebník oznámi začiatok stavebných prác minimálne 7 dní vopred ŠOP SR -5-

TANAP (Mgr. Erika Feriancová, e-mail: erika. feriancova(a).sovsr. sk)
- pred samotnou realizáciou rekonštrukčných resp. stavebných prác sa uskutoční

ešte jedna obhliadka každej fasády priamo z lešenia alebo mého technického
prostriedku (odborne spósobilou osobou)

- rekonštrukcie a stavebné práce možno realizovat‘ aj počas doby hniezdenia
vtákov(apríl-júl), resp. netopierov (január-apríl a september-december) za
podmienky, že stavebné lešenie všetkých fasád v priestore atiky resp. zábradlia
posledného poschodia lešenia, ďalej na všetkých miestach, kde bude zistený
výskyt cbránených druhov živočíchov nebude zakryté ochrannou siet‘ou, kvůli
vyletovaniu netopierov a vletovaniu hniezdiacich vtákov, tieto otvory můžu byť
zatvorené až po důkladnej kontrole, resp. osadením takých technických opatrení,
ktoré zabránia uväzneniu vo vnútri stavebných konštrukcií (napr. panelov,
dilaĹácii a pod.) osobou s príslušnými odbornými skúsenosťami

. požadujeme osadenie náhradných miest výskytu/odpočinku pre vtáky - APUS 3
počte I ks a pre netopiere Mibi B v počte I ks v zmysle odoborného posudku apo
spresnení Po fyzickej obhliadke

. stavebník je povinný oznámif prípadný nález chránených živočíchov Státnej ocbrane
prírody SR Správa TANAP-u, pracovisko Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, e-mail:
erika.feriancova(~.sopsr.sk tel.: 0903 298 251 a v prípade zistenia prítonmosti
cbránených druhov budú vykonané také opatrenia, ktoré zamedzia možnosti
uväznenia vtákov a netopierov v ich úkrytoch stavebnou činnosfou

TÜV SOD Slovakia, s.r.o., pod číslom 0140/30/17IBT/OS/DOK zo dňa26.01.2017 vydané
odborné stanovisko:
Pri inšpekcii vykonanej dňa 26.01.2017 neboli zistené nedostatky.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle ~ 14 ods. 1 písm. d) zákona
Č. 124/2006 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov vydávame toto odborné stanovisko:

1. Projektová dokumentácia splňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.
2. Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
3. Upozornenie na plnenie požiadaviek mých predpisov:

- Pri realizácii nových prefabrikovaných loggií sa nesmie zhoršiť výšková úroveň
vzhľadom na podlahu obytnej miestnosti s ktorou je prepojená od užívania
původných búraných balkónov (spravidla to býva 20 až 30 mm).

- V projekte je citovaný neplatný predis (vyhl. SUBP a SBU č. 374/1990 Zb.)
Poznámka:
TÚV SUD Slovakia s.r.o. může vykonaf inšpekciu podľa 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).
Vyššic uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

- Upozorncnia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané
všeobecné záväzné právne predpisy.

- Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k
posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nic je možné bez súhlasu TUV
SOD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovat‘ inak než vcelku.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - neboli vznesené námietky

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
*52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia * 76 stavebného zákona užívat‘ len na
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle ~ 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasfou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Odóvodnenic:
Stavebníci Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPOVLABYT 15,

Ceskoslovenskej brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš podali dňa 03.02.2017 na
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy — zateplenie bytového
domu na ul. Ceskoslovenskej brigády 1878/15 v Liptovskom Mikuláši“ na pozemku parc. č.
KN-C 1715/4 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté spojené územné a
stavebné konanie.

Dňa 16.02.2017 stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky a
upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v
danej lokalite dostatočne známe a žiadost‘ 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.

Po dókladnom preskúmaní žiadosti a rozsahu navrhovaných stavebných prác boli
zistené nové skutočnosti brániace vydaniu stavebného povolenia, preto stavebný úrad
vyzval stavebníkov na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie výzvou č. MsU/URaSP
2017/00727-04/Bot zo dňa 16.03.2017 a zároveň podľa ~ 29 ods.1 stavebného zákona
spojené úzeniné a stavebné konanie do doby doplnenia návrhu prerušil pod č.
MsU/URaSP 2017/00727-05/Bot zo dňa 16.03.2017. Ziadosf o stavebné povolenie bola
doplnená požadovným spósobom dňa 27.06.2017

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosf o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v ~ 62 a * 63
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 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.

Stanoviská dotknutých orgánov 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 mesta a schválenou
územnoplánovacou dokunientáciou. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by
bránili povoleniu stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o
životné prostredie.
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Vlastníctvo preukázané:
- výpisom z listu vlastníctva Č. 5311 k. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa 25.10.2016
overeným Okresným ůradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom
- výpisom z listov vlastníctva Č. 8378, 8379, 8380, 8381 k. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa
26.06.2017 overenými Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
- položka 60 písm. c) ods.2 - 100€

Poučenie:
Podl‘a ~53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolať. Odvolanie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom
Sp ločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ ul. Štúrova
1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul.
Andreja Kmeťa Č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

“t ~h/.~! Ing.Ján B háč,PhD.
~g~7 primátor mesta ptovský Mikuláš

Toto rozhodnutie má podl‘a * 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 7k. o správnom konaní musí byť
vyvesené ~‘ mieste obvyklým spósobom Po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. SúČasne musí byť
obcou zverejnené aj mým spůsobom v mieste obvyklým, najmä na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na inieste, ktorého sa týka.

—6-07-2017 21 -07- 2017 ‘ .

Vyvesené dňa~ Zvesené dňw Zverejnené mým spósobom: ~~ tLO tlE3fl~

v‘ESTO LIP VSKÝ MIKU‘.ÁŠ
MES RAD

931 4Q LI ‘QVSKV Mfl4ULÁŠ
01

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby



Doručuje sa
-~ Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

SPOVLABYT 15, Ceskoslovenskej brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš
.. doručenie verej nou vyhláškou

— Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Na vedomie
— Inžinierska kancelária NEUMANN, s.r.o., ul. Garbiarskač. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK,, úsek ŠSOH

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchramiého zboru, Podtatranského 25,

031 41 Liptovský Mikuláš

7


