MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031

42 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš, dňa: 24.07.20 17

číslo: MsÚ/ÚR aSP 2017/01852-07/ESar

Stavebník: Samuel Lehotský, 032 33 Král‘ova Lehota Č. 218 v zastúpení Ing. Miroslav
Vrbacký, ul. 1. Mája 1913/111, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ziadosť o stavebné povolenie stavby: „Autoumyváreň protihluková stena“.
..

VERB JNÁ

VYPtÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník Samuel Lehotský, 032 33 Král‘ova Lehota č. 218 v zastúpení Ing. Miroslav
Vrbacký, ul. 1. Mája 1913/111, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 27.04.2016 na Spoločný
obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskorn Mikuláši žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Autoumyváreň protihluková stena“ na pozemku
parc. č. KN-C 1008 k. ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bob začaté spojené územné a
stavebné konanie.
-

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa ~ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o
úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
* S písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnorn
konaní a po preskúmaní podl‘a ustanovenia ~ 37, ~ 62 a ~ 63 stavebného zákona rozhodol takto:
Stavba „Autoumyváreň protihluková stena“ na pozemku parc. č. KN-C 1008 k. ú.
Liptovská Ondrašová sa poclľa ~ 39, ~ 39a ods. 2 a * 66 ods. 1 stavebného zákona
-
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Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie protihlukovej steny so zastrešením ku existujúcej
autoumyvárni, za účebom zabránit‘ šíreniu hluku v mieste vstupu do objektu autoumyvárne
investora. Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš, v katastrálnom
území Liptovská Ondrašová. Jedná sa o murovanú stenu hr. 200 mm z betónových debniacich
tvárnic, ktorá je predlžením obvodovej steny existujúceho objektu autoumyvárne. Zastrešenie
protihlukovej steny je konštrukěne (t. j. nosné prvky, skladba strechy, odvodnenie) zhodné
s prestrešením existujúcej budovy autoumyvárne. V rámci protihlukovej steny je navrhnutý
sklad, kde obvodové murivo je samotná protihluková stena a z prednej časti je presklená stena

(výklad). Pred realizáciou stavby bude potrebné vybúrať časť spevnených plóch v mieste
uloženia základu steny, zdernontovať čast‘ strechy a časf fasádneho zateplenia autournyvárne,
z dóvodu napojenia protihlukovej steny na existujúcu autoumyváreň.
Technické údaje stavby :
zastavaná plocha 26,64 m2
úžitková plocha —21,12 m2
obostavaný priestor 128,10 nť
max. výška strechy nepresiahne kótu ± 4,500 m od kóty ± 0,000 m, kde ±0,000 je cca 0,200 m
nad upraveným terénom.
-

—

-

-

—

-

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
SO 01 Protihluková stena
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Miroslav Vrbacký architektúra, statika; Ing. Zdenko Repěek požiarna ochrana sú to
odborne spósobilé osoby, ktoré zodpovedajú za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie.
—

—

-

Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemok parc. č. KN-C 1008 k. ú. Liptovská Ondrašová je podľa výpisu z katastra
nehnuteľností Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva Č. 5427 vedený ako zastavané plochy a
nádvoria.
-

Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
-Nic je potrebný.
Pre umiestuenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude umiestnená podľa zakreslenia v projektovej dokurnentácii situácie spracovanej na
podklade katastrálnej mapy.
Stavba bude uskutoČnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoráje sÚčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zrneny nesmÚ byt‘ vykonávané bez predchádzajÚceho povolenia
stavebného Úradu.
-

—

-

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby Protihluková stena: min. vzdialenosf
od pozemku parc. č. KN-C 365/4 k. ú. Liptovská Ondrašová je 13,85 m; min. vzdialenosť
o pozemku parc. č. KN-C 1009/4 k. ú. Liptovská Odrašováje 9,65 rn. Pódorysný rozmer stavby
je 9,30 x 2,95 n~. Maximálna výška strechy nepresiahne kótu ± 4,500 rn od kóty ± 0,000 rn, kde
±0,000 je cca 0,200 rn nad upraveným terénont
Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
Napojenie na komunikačnú sieť: stavba bude dopravne napojená z cesty 11/584 KN-C 1013/2
k. Ú. Liptovská OndrašovájestvujÚcirn vjazdom.
-

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany
zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä zákon
Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať:
STN 920201-1 až 4 Požiarna bezpeěnosť stavieb spoločné ustanovenia
—
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STN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb obsadenie objektov osobami
Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu
stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák. Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov,najmä * 43d-i, a príslušné technické normy.
Vyhl. MZP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obrnedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie.
—

-

-

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby o jej predlženie.
Spósob uskutočnenia stavby: dodávateľsky
Zhotovitel‘ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia ~ 62 odst.1, písm.
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný
oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych
predpisov !Obchodný zákonník, Zivnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.
Vzhl‘adorn k tornu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovei polohy stavby
oprávnenou osobou, za súlad Driestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník.
-

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hl‘adiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z
hl‘adiska architektúry:
stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu zaěatie stavebných prác na stavbe
/* 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!,
stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za úČelom vykonania SSD,
na stavbe musí byť k dispozĺcii dokurnentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby,
na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, ked‘ sa
odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
stavebník je povinný na stavbe umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávateľa,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, Číslo a
dátum stavebného povolenia,
stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do póvodného stavu, ak to nie
je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnút‘ jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada
škody sa rieši podl‘a všeobecných predpisov o náhrade škody (* 420 a nasl. Občianskeho
zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nie jev kompetencii stavebného úradu,
zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstrániť a pozernok dat‘ do póvodného stavu,
zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby Po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpeČnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnost‘ pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,
vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstránif vlastník stavby (stavebník) na vlastné
fmnančné náklady bezodkladne.
-

-

-

-

-

-

-
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Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych
sjetí, ktoré móžu byť predmetnon stavbou dotknuté.
stavebné práce je potrebné vykonávaf tak, aby nevznikli škody na susedných nehnutel‘nostiach
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujrnov vlastníkov susedných
nehnutel‘ností, taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na priľahlých
pozemkoch a stavbách $ ohľadom na prístupovú komunikáciu ajej odvodnenie.
odvedenie dažd‘ových vöd z pozemku a zo stavby viest‘ tak, aby nedochádzalo k zarnokrovaniu
susedných nehnutel‘ností.
po ukončení stavby požiadat‘ stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.
-

-

-

-

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva zo dňa 06.05.2016:
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia na
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v sútade
s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve
zákon NR SR 6. 79/20 15 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúce vyhlášky a
s vypracovanou projektovou dokurnentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spösobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit‘, je potrebné odovzdat‘ len oprávnenej
osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie
(zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov,
bitúrnenových zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné
vyčleniť priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou
nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad pripadne mým vhodným
spósobom, ktorý nebude ohrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned‘
odvážať. V prípade vzniku nebezpečných odpadov, tieto zabezpečiť pred odcudzením
a nepriaznivým vplyvom na ZP ich zhromaždením pred odovzdaním oprávnenej osobe
v uzamykatcľných priestoroch so spevnenou podlahou.
-

—

-

-

Okresné riaditePstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa

10.05.2016:
S riešenírn protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
-

Okresné riaditel‘stvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný
inšpektorát zo dňa 06.12.2016:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu podľa predloženej
projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok.:
Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko Sc ZSK detašované pracovisko
Liptovský Mikuláš vťahujúce sa k ceste 11/584,
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť trvalé dopravné
značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
-

-

-
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-

ODI Liptovský Mikuláš si vyhľadzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo
uložené poclmienky zmenif, ak si to vyžiada bezpečnosf a plynulosť cestnej premávky,
alebo verejný záujem.

K stavbe sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek SSOH zo dňa 06.05.2016; Okresné ľiaditel‘stvo
Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Zo dňa 10.05.20 16; Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš zo dňa 14.12.2016; Okresné naditeľstvo PZ
v Liptovskom Mikuláši, ODI zo dňa 06.12.2016.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘ 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 užívať len na
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle ~ 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
K oznárneniu O Začatí spojeného územného a stavebného konania zo dňa 05.05.2016 boli dňa
18.05.2016 správnemu orgánu doručené písomné námietky a návrhy od vlastníkov bytového
domu Štefánikova 1513 v zastúpení Eva Mikulíková a to:
1. Vo veci umiestnenia protihlukovej steny so zastrešením znázornené na výkrese priloženorn
k Vášmu oznárneniu (pri pravom rohu čelnej steny autournyvárne), ktoré je nevyhovujúce
stavebný úrad zamietol.

2. Nárnietke, aby návrh posůdili odborníci na akustiku a kompetentně úrady pre verejné
zdravotníctvo stavebný úrad vyhovel.
3. Požiadavku presunút‘ wapkovanie áut z vol‘ného priestranstva do budovy autoumyvárne
a proces umývania vykonávat‘ Za zatvorenými dverami autoumyvárne stavebný úrad zamietol.
K oznámeniu o doplnení podania Zo dňa 15.02.2017 boli dňa 09.03.2017 správnernu orgánu
doručené písomné námietky od vlastníkov bytového domu Stefánikova 1513 v zastúpení Mattin
Frenčfk a to:
1. Vo veci prevádzky autoumyvárne,
2. 4. Námietku spochybňujúcu správnosť predloženej akustickej štúdie,
5. Vo veci predloženej projektovej dokumentácie,
6. Námietka voči bezpečnosti premávky na št. ceste č. 111584,
7. Rozpor s doterajším rozhodnutím č. UR a SP 2015/0451 9-06/Sar zo dňa 23.11.2015,
8. Vo veci dodržania zákona č. 24/2006 Z. z. stavebný úrad zamietol v celom rozsahu.
-

K oznámeniu o priebehu konania ZO dňa 24.03.2017 boli dňa 11.04.2017 správnemu orgánu
doručené písomné námietky od vlastníkov bytového domu Štefánikova 1513 v zastúpení Martin
Frenčík a to:
1. Vo ved vypracovania procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a vplyvov
zasiahnutia do kvality života miestnych ľudí v pril‘ahlej obytnej zóne Starého Mesta (tzv. Proces
ElA) stavebný úrad zamietol.
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2. Námietku vo veci požiadavky na wapkovanie v uzavretom priestore stavebný úrad zamietol.
Odóvodnenie:
Stavebník Samuel Lehotský, 032 33 Král‘ova Lehota č. 218 v zastúpení Ing. Miroslav
Vrbacký, ul. 1. Mája 1913/111, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 27.04.20 16 a doplnil dňa
na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Autoumyváreň protihluková stena“ na
pozemku parc. č. KN-C 1008 k. ú. Liptovská Ondrašová.
Stavebný úrad oznámil dňa 05.05.2016 začatie spojeného územného a stavebného konania
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou. Vzhľadom k tornu,
že podaná žiadosf spolu s predloženými dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery
staveniska, stavebný úrad upustil v zmysle ~ 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia
a ústneho poj ednávania. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené prípadné námietky a pripomienky.
V stanovenej lehote dňa 18.05.2016 boll správnemu orgánu doručené písomné námietky a návrhy
od vlastníkov bytového domu Stefánikova 1513 v zastúpení Eva Mikulíková. Stavebný úrad dňa
27.05.2016 uskutočnil stretnutie so stavebníkom p. Léhotským, kde ho informoval
o predložených námietkach a návrhoch obyvatel‘ov susedného bytového domu, o čom bol
napísaný úradný záznam‘ Na predmetnom stretnutí bob dohodnuté, že p. Lehotský predboží
akustickú štúdiu s následným návrhom opatrení. Stavebný úrad rozhodnutím pod č. UR a SP
2016/03587-04/Šar spojené úzernné a stavebné konanie do doby predloženia akustickej štúdie
prerušil.
Stavebník dňa 13.01.2017 predložil akustickú štúdiu a návrh protihlukovej steny doplnil
o d‘alšie stavebné objekty a to: ručné umývacie boxy, oplotenie a reklamný pylón. Stavebný úrad
dňa 15.02.2017 oznámil verejnou vyhláškou doplnenie podania účastníkom konania a dotknutým
orgánom a súčasne stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, dokedy móžu uplatniť svoje námietky a pripomienky. V stanovenej lehote dňa
09.03.2017 boli správnemu orgánu doručené písomné námietky a návrhy od vlastníkov bytového
domu Stef‘ánikova 1513v zastúpení Martin Frenčík, ktoré stavebný úrad zamietol.
Dňa 21.03.2017 bola správnemu orgánu doručená žiadosť stavebníka Samuela Lehotského
o vzatie návrhu, ktorým doplnil póvodnú žiadosť o stavebné povolenie na protihlukovú stenu
o ručné umývacie boxy, reklamný pylón a oplotenie späť. Stavebný úrad dňa 24.03.2017 vydal
oznámenie o priebehu konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom
a súčasne stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,
dokedy móžu uplatniť svoje námietky a pripomienky. V stanovenej lehote dňa 11.04.2017 boll
správnemu orgánu doručené písomné námietky od vlastníkov bytového domu Stefánikova 1513
v zastúpení Martin Frenčík, ktoré stavebný úrad zamietol.
-

Odóvodnenie námietok účastníkov konania:
K oznámeniu o začatí spojeného úzeniného a stavebného konania zo dňa 05.05.2016 boli dňa
18.05.2016 správnemu orgánu doručené písomné námietky a návrhy od vlastníkov bytového
domu Stefánikova 1513 v zastúpení Eva Mikulíková a to:
]. Umiestnenie protihlukovej steny so zastrešením znázornené na výkrese priloženom k Vášinu

oznámeniu ~‘pri pravom rohu čelnej steny autouniyvárne,) je nevyhovujúce. Fri danoi~i postavení
neplní funkciu protihlukovej ochrany, nakoľko hluk nevzniká v „mieste vstupu do objektu
auto umyvárne „ čím sú obvykle ;nyslené vstupné dvere. muk vzniká pri wapkovaní áut
6

pristavených na voľnoin priestransive pred autoumyvárňou a zadná čas“ zasahuje i viac ako 5 in
od čelnej steny. Fri tomto návrhu je na wapkované autá priama viditetnosť z okien bytov. Tým sa
stráca póvodný účel ochrany pred hlukom ~príloha priložená,)
2. Kompromisný návrh obyvateľov bytového domu spočíva v posunutí protihlukovej steny so
zastrešením a pridan tni dvier vjužnej stene podľa náčrtu posunu ~‘príloha priložená,~, pričom
wapkovanie bude vykonávané len pri zatvorených dverách zabudovaných v pro tihlukovej stene.
Návrh by však maži posúdiť odborníci na akustiku a kompetentně úrady pre verejné
zdravotníctvo.
3. Ak má byť skutočným účelom,, zabrániť šíreniu hluku v mieste vstupu do objektu
autoumyvárne“, a/co je uvedené vo verejnej ~;hláške vpredmete stavby o čo sa všetci
zainteresovaní usilujú, potom sa logicky ponúka riešenie
ekologicky čisté a bez Jinančných
nákladov presunút‘ wapkovanie áut z voľného priestranstva do budovy auto umyvárne a proces
umývania vykonávať za zatvorenými dverami autoumyvárne tak, ako to rieši pávodný projekt
auto umyvárne a tak, ako to pracovníci vykonávali v zimných mesiacoch, Iced‘ mrzlo.
—

Stavebný úrad dňa 27.05.2016 uskutočnil stretnutie so stavebníkom p. Lehotským, kde ho
informoval o predložených námietkach a návrhoeh obyvateľov susedného bytového domu, o čom
bol napísaný úradný záznam. Na predmetnom stretnutí bob dohodnuté, že stavebník p. Lehotský
predloží akustickú štúdiu s následným návrhom opatrení. Stavebný úrad rozhodnutím do doby
predloženia akustickej štúdie spojené územně a stavebné konanie prerušil.
K oznámeniu o doplnení podania zo dňa 15.02.2017 bolí dňa 09.03.2017 správnemu orgánu
doručené písomné námietky od vlastníkov bytového domu Stefánikova 1513 v zastúpení Mattin
Frenčfk a to:
1. Podľa platného územného plánu mesta Liptovsky Mikuláš, ktoiý bol schválený Uznesením
Mestského zastupitel‘stva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/2OIOVZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou
dňoml.1.2011 v znení zmien a doplnkov sa pozemok parc. č. KAT-C 1008 k. ú. Liptovská
Ondrašová nachádza v urbanistickom bloku „obytné úzenne sprevahou bytových domov“ a sú
určené na výstavbu v zmysle urbanistického bloku. Prevládajúce funkčné využitie bloku je
formujúce prostre die charakteristické viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných domov
a významným podielom zelene. Maximálna zastavanost‘ pozemku je 30 %. Minimálny podiel
plochy pozemku je 20 %. Najmä: bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre
obsluhu pril‘ahlého územia zariadenia obchodu, služieb a plochy upravenej zelene. Prípustným
funkčným využitím je vhodne doplňajúci charakter prostredia zariadenianii zvyšujúcimi jeho
polyfunkčnost‘ bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia. Najmd zariadenia
občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou oko lité obytné prostredie. Neprípustné
funkčné využitie je také) ktoré svojimi prevádzkovými nárokmi alebo vplywni na okolie negatívne
vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia. Vlastníci bytového domu súhlasili s výstavbou
naj;nodernejšej auto umyvárne na Slovensku tak, ako to deklaroval stavebník a stále deklaruje
prevádzkovateľ na svojej budove auto uni~árne (priložená príloha,) ako časti polyfunkčného
domu a to len za yredpokladu, že yrevádzk.a nebude robiť väčší hluk ako /e teraz zo súčasnef št.
cest-v 11/584 (priložená príloha
Záznam z 20.05.2013,). Ztohto zostala nakoniec len hlučná
a zdravie ohrozujúca prevádzka z dóvodu užívania vysokoltlakovej wapky v blízkosti bytového
domu.
—

—
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Prevádza autournyvárne nic je predmetom spojeného úzernného a stavebného konania na stavbu
protihlukovej steny, stavebný úrad pripornienku zamictol.
2. Máme za to, že hluková štúdia hig. Stanislava Chomu, vykonaná dňa 14.10.2016, ktorú
predkladá stavebník je neobjektívna, pretože meranie bob uskutočnené v mimo sezóne a to len
vjeden pracovný deň a v čase len od 09.15-15.15 hodiny, len Po dobu 6 hodin a to mimo
“špičky‘ a napriek tornu tieto merania prekračujú povolené limity hluku. Prevádzkaje otvorená
7 dní v týždni aj v čase pokoja a to až do 19.00 hodiny. V čase meraníje väčšina ľudí vpráci
a najvĎčší hluk, kedy si ľudia dávajú umývat‘ autá tzn., že auto za auto;;i je mimo bežného
pracovného času a tiež v sobotu a nedeľu. Výsledky meraní v tieto dni a hodiny vůbec
neobsahujú. Zároveň sa v hlukovej štúdii uvádza, že meranie holo uskutočnené vo výške 4 in a 13
in nad terénom a to od juhozápadného rohu. Vpriloženej fotodokumentácii je zachytené len
meranie vo výške 4 in
Al bod. Máme za to, že meranie je neobjektívne, pretože nebolo
uskutočnené z viacerých miest. Zároveň máme svedkov, ktorí potvrdia, že v čase ineraní bol hluk
z wapky veľmi nízky oproti bežnej prevádzke a preto máme podozrenie, že prevádzkovateľ znížil
tlak wapky, čoje „vidieť“ aj napriloženejfotodokumentáciipri hlukovej štúdii na str. 33, kde je
jasne vidiet‘ že pracovník pri umývaní kolies stojí (resp. kľačí,~ v bezprostrednej blízkosti wapky,
čo pri používaní v mých dňoch nie je reálne., pretože tlak z waplcy je taky silný, že areosol
s vodou sa rozprašuje do okolia až na najvyššie poschodia balkónov a pracovník musí stát‘ d~lej
(pre porovnanie prikladáme fotogra~e priložené ako prílohy, kde je vidieď veľky rozstrek vody
na betónovej ploche). Tiež si myslíme, že prevádzkovanie wapky doteraz funguje nezákonne (to
dokáže, alebo vyvráti vyšší orgán,), pretože hluková štúdia pred spustením prevádzky neb ola
vykonaná na wapku, ale na budovu autoumyvárne pri uzavreto in cykle a zároveň vprevádzkovom
poriadku schválenorn RUVZ Liptovsky Mikuláš 19.01.2016 nie je ani zinienka o ručnom
predumývaní wapkou pred autouni~árňou a napriek tomu prevádzka bola spustená bez platného
prevádzkového poriadku už v decembri roku 2015 a za týchto podinienokfunguje dodnes.
3. Hluková štúdia uvádza d‘alej výsledky meraní hluku z štátnej cesty 11/584. Fri otvorení
„vetračiek “na oknách vlastníkov bytov počuť hluk z hlavnej cesty, avšak tento hluk je minimálny
opróti hluku z wapky pri plnom tlaku a v dni merania čiže 14.10.2016 ked‘je úplná mimo sezóna
je tento hluk z cesty minimálny, ale Iced‘ sa začne wapkovat‘je hluk taky, že sa riadne nepočujeme
v obývacej izbe, balkóny sme prestali používat‘ úplne, pretože je tam špina a hluk z wapky. Sme
vystavení neustále tnu nadmernému hluku a samozrejme rozprášený aerosol (ako nebezpečný
odpad) „putuje“ vzduchom podl%z smeru vetra až na najvyššie poschodia bytového domu, čo je
nebezpečný odpad, ktorý ohrozuje naše zdravic a znečisťuje nielen okná, balkóny ale pri otvorení
okna aj príbytky vlastníkov či nájo;nníkov bytov. Táto „najšpinavšia práca sa vykonáva rovno
pi‘ed oknami a ni/eto nemůže vedieť aké nebezpečné chemické látky ľudia na svojich autách
„privezú“. Fri vel‘kom množstve áut sa veľmi obávame o svoje 15“zické zdravic a tiež hluk působí
na psychiku vlastníkov a nájon2níkov bytového domu. Wapkujú sa kolesá, celá karoséria dokonca
aj motoly umývaných áut (priložená príloha). Vybudovaním d‘alších dvoch ručných umývacích
boxov sa hluk neúmerne zvýši, ked‘že sa pravdepodobne predpokladá s 12 alebo 24 hodinou
prevádzkou 7 dní v týždni a už teraz vlastníci, ktorí robia na zmeny sa nemůžu cez deň vyspať
a niektoiých vlastníkov wapka zobudí aj p7-i zatvorených oknách napríklad v nedeľu o 7.15
hodine, čiže sine sa stali vdzňami vo vlastných bytoch. Najhoršie sú na tom důchodcovia (napriek
tomu, že sú chránené osoby,), ktorí tento hluk musia počúvať 12 hodíui, čím je obmedzená ich
pohoda bývania.
4. Nainietame správnosť posúdenia hlukovej štúdie 8 áutĺhodinu. Už pri terajšej prevádzke
autoumyvárneje tento predpoklad možný naozaj len pi‘i „mimo sezóne “, v reálnom dni nap;‘. cez
—

—

—
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jeden víkendový deň počas zimných prázdnin holo napočítaných 12 áut za hodinu a pri používaní
dvoch ručných umývacích boxov sa toto číslo zvýši na viac ako 30 40 áut za hodinu.
—

Námietky Č. 2.-4., v ktorých naniietajúci spochybňujú objektivitu a správnosť predloženej
akustickej štúdie, vypracovanej Ing. Stanislavom Chomom, odborne spósobilou osobou na
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia stavebný úrad
zarnietol z dövodu, že nie je kompetentný posudzovat‘ správnosť a objektivitu akustickej štúdie,
ktorú vypracovala odborne spósobilá osoba na základe osvedčenia o akreditácii. Posúdit‘, resp.
porovnat‘ by ju boto možné až na základe predloženia inej nezávisle vypracovanej štúdie, ktorú
v prípade pochybnosti predkladá namietajúci.
5. V situácii osadenia stavby (1:500) zodp. projektan torn Ing. Miroslavom Vrbaclcým
a vypracovaným a zakresleným Ing. Tomášom Man íko,n chýba existujúci žľab, ktorý je pred
vstupom do auto umyvárne, do ktorého odteká všetka „špina z kolies, karosérií a tiež motorov “Po
umývaní wapkou aje Icval~ikovaný v zmysle zákona ako nebezpečný N odpad a tento odpad
pracovníci vyťahujú holými rukami do fúrikov ~‘priložená príloha,) a vylievajú za budovu
autoumyvárne alebo do pripravenej nádoby uskladnenej
otvorenej za autoumyvárňou
(priložená príloha).
—

Stavebný úrad námietku zarnietol z dóvodu, že menovaný existujúci žl‘ab nie je predmetoni
prebiehajúceho spojeného územného a stavebného konania na stavbu protihlukovej steny so
zastrešenfm, stavebný úrad sa ním v konaní nezaoberá.
6. namietame bezpečnosťpremávlcy na št. ceste č. 11/584, kec/že pohyb áut je taký veľlcý, že už pH
terajšom používaní auto umyvárne stoja“ autá skoro na ceste (oriložená príloha,), čo je bežný
jay a pri budovaní d‘alších dvoch ručných umývacích boxov to bude viac ako 2-násobné.
Vzát~žových mesiacoch ako sújarné či letné prázdniny na hlavnom „t‘ahu“ do Tatralandie bude
vchádzanie a vychádzanie áut podľa nášho názoru problematické, čo může mať za následok
zápchu na hlavnom ťahu a ďalšie zaťaženie hlukom.
„

Vznesenú námietku stavebný úrad zamietol, riešenie dopravnej situácie nie je v kompetencii
stavebného úradu. K výstavbe protihlukovej steny bob predložené súhlasné stanovisko
Okresného riaditel‘stva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný inšpektorát.
7. vybudovanie protihlukovej steny je v rozpore s dote rajším rozhodnutím č. ÚR a SP
2015/04519-06/Sar zo dňa 23.11.2015, str. 3, kde bol stavebník povinný citujeme: „Námietke
týkajúcej sa vysadenie stálo zeleného plotu pred plot zeleného pletiva sa vyhovuje. Stavebník
v lehote do 30.06.2016 uskutoční terénne úpí-avy a výsadbu živého plota. Koniec citácie. Do
dnešného dňa nieje na tomto pozemku žiadna zeleň.

Vznesenú námietku stavebný úrad zamietol z dóvodu, že navrhovaná stavba protihlukovej steny
so zastrešením je predmetom samostatného spojeného územného a stavebného konania.
Menované rozhodnutie je právoplatne ukončené.
8. Na základe zákona č. 24/2006 Z. z. nebol vypracovaný proces posudzovania vplyvov na životné
prosti-edic a vplyvov zasiahnutia do kvality života miestnych ľudí v priľahlej obytnej zóne Starého
Mesta (tzv. Proces ElA).
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Stavebný úrad vznesenú nárnietku zamietol z dóvodu, že táto mala byť uplatnená v územnom
konaní. V zrnysle ~ 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
byt‘ mohli.
Navrhovaná stavba protihlukovej steny so zastrešením nesplňa kritériá podľa prílohy Č. S zákona
Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.
K oznámeniu o priebehu konania zo dňa 24.03.2017 boli dňa 11.04.20 17 správnemu orgánu
doručené písomné námietky od vlastníkov bytového domu Stefánikova 1513 v zastúpení Martin
Frenčík a to:
1. Ziadaine, aby bol na základe zákona Č. 24!2006 Z. z. vypracovaný proces posudzovania
vplyvov na životné prosti-edic a vplyvov zasiahnutia do kvality života miestnych ľudí v priľahlej
obytnej zón.e Starého Mesta (‘tzv. Proces ElA,).

Stavebný úrad vznesenú námietku zamietol z dóvodu, že navrhovaná stavba protihlukovej steny
so zastrešením nesplňa kritériá podľa prílohy Č. 8 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto nepodlieha posudzovaniu
podl‘a tohto zákona.
2. Navrhovaná protihluková stena nezabraňuje šíreniu hluku na najvyšších poschodiach
bytového domu, rieši hluk iba na nižších posehodiach domu a ďalšie obšírnejšie náínietícy sine
vyjadrili už listom zo dňa 08,03.2017, podaného na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania a stavebného poriadku dňa 09.03.2017. Ziadame preto, aby bol wopkovanie
realizované v pln.e uzavretom priestore.

Stavebný úrad žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby posudzuje
s požiadavkami stavebného zákona ajeho vykonávajúcich právnych predpisov a to najmä vo
väzbe na všeobecné technické požiadavky a postupuje vo vzájon‘inej súčinnosti s dotknutými
orgánmi, nakoľko požiadavky osobitných právnych predpisov sú povinné skúmať orgány
verejnej správy, ktoré sú správnymi orgánmi chrániacimi zložky životného prostredia a mé
osobitné záujmy. Tieto posudzujú podklady rozhodnutia aj z hľadiska, či negatívne účinky
stavby ajej zariadenia neprekračujú limity stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy
chránia. Ku všetkým stupňom konania (územné, dodatočné spojené s kolaudaČným aj k návrhu
protihlukovej steny) boll predložené akustické štúdie, ktoré boli vypracované ako podklad pre
vydanie príslušného rozhodnutia. SkutoČné hodnoty hluku z prevádzky autoumyvárne je možné
stanoviť až na základe meraní pri skutočnej prevádzke. Riešenie nadmerného hluku nie je
v kompetencii stavebného úradu.
Stavebný úrad spojil podľa ~ 39a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
konanie o umiestnení stavby so stavebným konanfm.
Stavebný úrad v uskutočnenorn spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal
predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach ~ 37, ~ 62 a ~ 63
stavebného zákona a * 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými
orgánmi štátnej správy a zistil, že umiestnením a uskutoěnením stavby nie sú ohrozené záujmy
spoloČnosti, ani neprimerane obrnedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy úČastníkov
konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené ~ 43d a 43e a ~ 48 až 52 stavebného
W

zákona v znení neskorších predpisov, * 9 vyhl. Č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem. Stanoviská, ktoré uplatnili dotknuté orgány v prípade dotknutej
stavby boll vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boll zahrnuté do podmienok
povolenia. V priebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad také
důvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
lJskutoČnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja
územia aje v súlade s platným územným plánom UPN mesta Liptovský Mikuiáš, ktorý bol
schválený uznesením mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010
ajeho záväzná Časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č.
7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s úČinnosfou dňom 1.1.2011 v platnom znení.
UskutoČnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podl‘a vyhl. Č.
532/2002 Z. z.
Správny poplatok zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov do
pokiadne mesta Liptovský Mikuláš: pol. Č. 60 písm. g) 100,00 eur
Vlastníctvo preukázané: výpisom z katastra nehnutel‘ností Liptovský Mikuláš na liste
vlastníctva Č. 5427 k. ú. Liptovská Ondrašová zo dňa 28.04.2016, Zmluvou o uzavretí budúcej
kúpnej zmluvy zo dňa 31.12.2016.
Poučenie:
Podl‘a * 53 zákona Č. 71 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolat‘. Odvolanie podl‘a * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom SpoloČného 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
Kmet‘a Č. 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné správnym súdom podl‘a ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Ing. Ján BIc$áč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a * 69 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť
V~VCSÍ Po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým
spósobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej
lehoty je dňom doručenia.

31 -07- 2017

15 -09- 2017

Vyvesené dňa

Zvesené dňw

~žtbDVE‘ S)ĎLO IIEfl ~ HJEw4~
MESTO LIPTOVSKY MľKULÁS
ME8T~KY URAD
93

42 LIPTO\~KY MIKULÁŠ
O

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Učastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto
pozemkom a stavbám mé práva, ak ich vlastnícke a mé práva k týmto pozemkom a stavbám
můžu byt‘ konaním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle ~ 69 ods. 2 stavebného
zákona.
Na vedomie
Samuel Lehotský, 032 33 Král‘ova Lehota č. 218 v zastúpení Ing. Miroslav Vrbacký, ul. 1. Mája
1913 111,03101 Liptovský Mikuláš
Samuel Lehotský st., 032 33 Kráľova Lehota Č. 218
Eva Lehotská, 03233 Král‘ova Lehota č. 218
Mesto Liptovský Mikuláš, UHA, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
OR Hasičského a záchranného zboru, Podta!ranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
Martin Frenčík, zástupca vlastníkov bytov, Stefánikova 1513, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Miroslav Vrbacký, Nábrežie Janka Král‘a 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš projektant
-
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Samuel LENOTSKÝ
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