
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989 41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚÍÚR aSP 2016/07743-03/MIC V Liptovskom Mikuláši 06.02.2017
Vybavuje Ing. Andrea Michalková
Tel. 044/5565345
E mail: andrea.michalkova®mikulas.sk

Vec:
Stavebník vlastníci bytov bytového domu, ul. Pod Slivkou č. 519, 031 04 Liptovský
Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., M. Pišúta Č. 1119/23, 031 01
Liptovský Mikuláš, v zastúpení Inžinierska kancelária Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska
Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 19.12.2016 žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Stavebné úpravy Bytového domu — zateplenie bytového domu“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník vlastníci bytov bytového domu, ul. Pod Slivkou č. 519, 031 04 Liptovský
Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., M. Pišúta Č. 1119/23, 031 01
Liptovský Mikuláš, v zastúpení Inžinierska kancelária Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska
Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 19.12.2016 žiadosf o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Stavebné úpravy Bytového domu — zateplenie bytového domu“
nachádzajúcej sa na ulici Pod Slivkou súp. Č. 519 na pozemku parc. č. KN—C 773/38 v k.
ú. Okoličné. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie

Mesto Lipt. Mikuláš, zastúpené primátorom mesta, príslušný stavebný úrad podľa
*117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a o zmene doplnení niektorých zákonov a *5 písm. a! 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:

stavebné úpravy bytového domu nachádzajúceho sa na ulici Pod Slivkou súp. Č.
519 na pozemku parc. č. KN—C 773/38 v k. Q. Okoličné podľa * 66 ods. 1 zák. Č. 50/1976
Zb. (stavebného zákona)

p o v o ľ u j ú.

Popis stavby:
— Stavebné úpravy realizované na bytovom dome budú pozostávať zo zateplenia

obvodového plášfa kontaktným zatepľovacím systémom hr. 50, 140mm, podľa
miesta realizácie, strop technického podlažia bude zateplený minerálnou vlnou hr.
100 mm, výt‘ahová šachta je čiastočne zateplená — zateplenie bude doplnené, na
existujúci zatepl.systém sa prevedie náter, betónové zábradlie balkóna bude
vyrovnané pomocou polystyrénu hrúbky 60 130 mm, tak aby sa odstránila členitosf
zábradlia, balkóny a logie budú zrekonštruované. Je navrhnutá výmena stupačkových



rozvodov teplej, studenej vody a stúpačiek kanalizácie, hydraulické vyregulovanie
rozvodu teplej vody a výmena rozvodov plynu. Póvodný okapový chodník bude
odstránený a naJiradený novým.

— Súčasťou sú ďalšie stavebné úpravy bytového domu v sůlade s projektovou
dokumentáciou, ktorá je súčasfou tohoto rozhodnutia.
Stavebnou úpravou nedójde k zmene vo využití objektu, ani k dispoziěným zmenám
bytov.

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
— Ing. Miroslav Neumann — autorizovaný stavebný inžinier 5043*SP*I1 —architektúra,

zariadenie staveniska a uskutočňovanie stavieb, teplotechnické posúdenie
— Ján Zvolenský — elektrotechnik špecialista — bleskozvod, vnútorné silnoprúdové

rozvody
— Ing. Fedor Beťko — autorizovaný stavebný inžinier OO56*A*3~1 — statický posudok

stavby
— Ing. Nadežda Brziaková — špecialista požiarnej ochrany reg.č. 127/2014 — riešenie

protipožiarnej bezpečnosti stavby
— QA.sevice, s.r.o., - výmena spoločných rozvodov teplej, studenej vody a stúpačiek

kanalizácie, hydraulické vyregulovanie rozvodu teplej vody
— Ing. Pavol Míša, autorizovaný stavebný inžinier 5018*SP*14 plynoinštalácia

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

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

- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb,
príslušné technické normy 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 oznámiť stavebnému úradu v termíne do 15
dní od ukonČenia výberového konania zhotoviteľa stavby.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby a na stavbe je potrebné viesť stavebný
denník.

- Demontáž a spätnú montáž plynomerov vrátane zabezpečenia proti nežiaducej
manipulácii je potrebné konzultovať s SPP — distribúcia a.s. a dohodnúť si spoločný
postup prác.

- 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 riešenie fasád a balkónov je potrebné odsúhlasiť pred realizáciou na
útvare hlavného architekta mesta.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl‘adiska architektúry:
— Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľu na viditeľnom 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.



— Zariadenie staveniska umiestnif na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok daf do póvodného stavu. V prípade záberu
verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš,
útvar cestnej dopravy, FK a VP.
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je
potrebné zabezpečif ich ochranu pred znečistením.
Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečif tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osób.
Požiarna odolnost‘ menených prvkov nesmie znížiť póvodnú hodnom požiarnej odolnosti.
Stavebník je povinný pri realizácii zabezpečiť ochranu susedných bytov pred poŠkodením.
V prípade poškodenia je stavebník povinný urobíť nápravu, prípadne vzniknutů Škodu
nahradiť podľa platných predpisov.
Stavebné práce, pri ktorých móže dójsf 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.

— Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovat‘ na vlastně náklady na riadnej skládke
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je
potrebné uschovaf Po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
- Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, útvar hlavného architekta, vyjadrenie

zo dňa 09.01.2017 — z hľadiska ÚPN mesta Liptovský Mikuláš, nemáme námietky,
farebné odtiene fasád odsúhlasiť pred realizáciou.

- Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš
vyjadrením pod č. ORHZ-LM1-11-001/2017 zo dňa 13.01.2017 súhlasí bez
pripomienok.

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP
2016/013396-002-MA zo dňa 21.11.2016 súhlasí za dodržania nasledovných
podmienok:

— S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby, sa bude nakladaf v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve — zákon NR SR Č. 79/2015 Z. Z. O odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúce vyhlášky
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

— Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využif, je potrebné odovzdať len
oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich
zhodnotenie (zberné suroviny, mobilně zariadenie na zhodnocovanie stavebných
odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť
priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečif ho zbernou nádobou
(napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne mým vhodným
spósobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska
hneď odvážaf. V pripade vzniku nebezpečných odpadov tieto zabezpečif pred
odcudzením a vonkajšími vplyvmi.

— Fri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vznikajú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

— Okresný úrad Liptvský Mikuláš, Odbor starostlivosti o 72, úsek SSOPaK
a posudzovania vplyvov na 72 vo vyjadrení pod Č. OU-LM-OSZP-2016/13395-
Ku, 2017/00578-002-Ku zo dňa 12.01.2017 nasledovné stanovisko (nemá námietky):

— k stavebným úpravám „Stavebné úpravy bytového domu Fod slivkou 519 -
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zateplenie“, ktorá sa týka rekonštrukcie bytového domu spojenou so zateplením
obvodového plášťa. Budova sa nachádza na parcele č. KN-C 773/3 8 v k.ú. Okoličné,
v intraviláne mesta na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona
NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

— Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán
požadujeme dodržanie opatrení uvedených v odbornom posudku (zo dňa 20.12.2016)
vypracovaného RNDr. Petrem Bačkorom PhD. (oprávnená osoba na vypracovávanie
odborných posudkov - výskyt chránených živočíchov v budovách, manipulácia s
chránenými živočíchmi vyskytujúcimi sa v budovách):

pred samotnou realizáciou rekonštrukčných resp. stavebných prác sa uskutočni ešte
jedna obhliadka každej fasády priamo z lešenia alebo mého technického prostriedku
(odborne spósobilou osobou), oplechovania atiky, podhľadov strechy a mých vhodných
miest na spresnenie/zistenie výskytu miest a možných vstupov do vonkajšieho plášt‘a
bytového domu chránených živočíchov
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 chránených druhov
živočíchov nezakryt‘ ochrannou siet‘ou, kvóli vyletovaniu netopierov a vletovaniu
hniezdiacich vtákov, tieto otvory móžu byt‘ zatvorené až Po dókladnej kontrole osobou
s príslušnými odbornými skúsenosfami zameranými hlavne na výskyt vtákov
a netopierov

— požadujeme osadenie náhradných miest výskytu/odpočinku pre vtáky - APUS 3 v počte
4 ks a pre netopiere Mini B v počte 2 ks v zmysle odborného posudku

— stavebník je povinný oznámif prípadný nález chránených živočíchov štátnej ochrane
prírody SR Správa TANAP-u, pracovisko Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, e-mail:
erika.feriancova®sopsr.sk, tel. :0903 298 251 a v prípade zistenia prítomnosti
chránených druhov budú vykonané také opatrenia, ktoré zamedzia možnosti uväznenia
vtákov a netopierov v ich úkrytech stavebnou činnosťou

— Podl‘a * 35 ods. 1 a písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny platí zákaz živočícha
rušif v jeho prirodzenom areáli, najmä v období rozmnožovania, hniezdenia, výchovy
mláďat, zimného spánku alebo migrácie a podľa ods. 2 písm. b) zákaz odstraňovaf
alebo úmyselne poškodzovaf alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho
prirodzenom areáli. Výnimku zo zákazov podľa ~ 35 ods. 1 a 2 zákona móže v
odóvodnených prípadoch v súlade s * 40 ods. 2 a 3 udeliť Ministerstvo životného
prostrediaSR - orgán ochrany prírody

— TUV SUD Slovakia, s.r.o., pod číslom 0026/30/17/BT/OS/DOK zo dňa 19.01.2017
vydáva odborné stanovisko:

— Pri inšpekcii vykonanej dňa 19.01.2017 neboli zistené nedostatky.
— Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle ~ 14 ods. 1 písm. d)

zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné
stanovisko:
Projektová dokumentácia splňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

— Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
Upozornenie na plnenie požiadaviek mých predpisov:
Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia platí požiadavka
* 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a ~ 14
ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdeni
dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÚV SUD



Slovakia s.r.o.
— Upozornenie:
— Pri práci s azbestom musia byt‘ splnené požiadavky nanadenia vlády SR Č. 356/2006

Z. z. v platnom znení.
— Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických,

organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci podľa vyhl. MPSVR SR Č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

— V projekte sú citované neplatné predpisy (napr SIN 38 6441, SIN EN 287-1 a pod.).
— Poznámka:
— TUV SUD Slovakia s.r.o. může vykonaf inšpekciu podľa SIN 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 záväzné právne predpisy.
— Výsledky inšpekcie podané v tomto odbomom stanovisku sa vzťahujú len k

posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TUV SOD
Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli predložené

Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle ~ 52 ods. 1 zák. Č. 71/ĺ 967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenie stavby oznámif stavebnému úradu a požiadaf s príslušnými dokiadmi
o vydanie kolaudaČného rozhodnutia, nakoľko koneČnú stavbu možno v zmysle ustanovenia
* 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle ~ 70 stavebného zákona právne záväzné pre účastníkov
konania.

Odůvodn enic:
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť 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 ohrozené 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 19.12.2016 stavebný úrad obdržal žiadosf o vydanie stavebného povolenia na
stavebné úpravy Bytového domu — zateplenie bytového domu“ nachádzajúceho sa na ulici
Pod Slivkou súp. č. 519 na pozemku parc. č. KN—C 773/38 v k. ú. OkoliČné. Dňa
28.12.2016 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 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 boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný
úrad v konaní nezistil důvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Realizácia stavebných
úprav bytového domu nie je v rozpore so zámermi mesta a schválenou
úzernnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v konaní nezistil důvody, ktoré by
bránili povoleniu stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o
životné prostredie.

Vlastníctvo bob preukázané výpisom z listu vlastnictva Č. 986 vyhotoveným
Katastrálnym úradom v Ziline, Správou katastra Liptovský Mikuláš zo dňa 19.1 2.2016.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145 1995 Zb. v znení neskorších predpisov
Položka 60 písm. „ c „ ods. 2: 100,00 € bol uhradený na rnestskom úrade Liptovský
Mikuláš.

Poučenie:
Podľa * 53 zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolať. Odvolanie podľa * 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podaním na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v
Ziline. Ak toto rozhodnutie Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom
konaní nadobudne právoplatnosf, jeho zákonnosť může byt‘ preskúmaná súdom.

Ing. Ján ~lcháč, PhD.
primátor mes a Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
Vlastníkom bytov v bytovom dome ul. Pod Slivkou súp. Č. 519 sa toto oznámenie
doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa ~ 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení 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 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 spósobom v mieste obvyklým, najmi na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.



Na vedomie
Inžinierska Kancelária Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš

— INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., M. Pišúta Č. 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Odbor výstavby, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek Šsoi-i, Vrbická 1993,

031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOPaK, Vrbická

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vnesené v mieste stavby dňa Zvesené dňa~

13 -02-2017 28-02-21“?
Vyvesené dňa~ Zvesené dňa~

13-02-fl
Oznámené mým spósobom (akým)~ .~‘!PJ‘~~ dňw
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